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���﷽  

 نعامينالفتي أبو القاسم املالشيخ حة كلامت سام

  دارالعلوم ديوبند، اهلنداإلسالمية  رئيس اجلامعةو ث دّ حم

  حامداً ومصّلياً ومسّلماً, أما بعد!

الدين  مثريالشيخ لقد وجدت فرصة ملشاهدة وقراءة العديد من أعمال 

  ي.ثمري رة املريات والتقومي المث: كتابيهعلى وجه اخلصوص أعجبت ب، قامسيال

يركز على املبادئ الذي  الدين مثريللشيخ حديث �ليف د هو ائالعقمثرة 

عنواً�.  44األساسية لإلسالم، واليت مت جتميعها بطريقة إجيابية وبسيطة حتت 

وأحاديث النيب صلى الكرمي ثبات هذه املعتقدات من آ�ت القرآن التزم �وقد 

عقائد أهل السنة واجلماعة مع على هذا الكتاب شتمل يهللا عليه وسلم. 

بتت مجيع النقاشات �دلة مناسبة من الطوائف املنحرفة، وثُ أفكار دحض 

  القرآن واحلديث.

واحلفاظ على املعتقدات لتعلم هذا الكتاب أفضل دليل كون آمل أن ي 

  ه.بفاد األمة أهذا الكتاب و  تعاىلهللا تقبل إلميان. ا

  نعماينلاالقاسم  أبو

  م2019سبتمرب  8هـ = 1441حمرم  8
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  يسادراملعبد اخلالق الشيخ فضيلة كلامت 

  دارالعلوم ديوبند، اهلنداإلسالمية  رئيس اجلامعة�ئب أستاذ احلديث و 

  .وعلى آله وصحبه أمجعني احلمد � والصالة والسالم على رسول هللا

قامسي بربكاته اخلاصة واحلظ السعيد. لديه الالدين  مثري الشيخ على أنعم هللا

ظهر أيديولوجية يكلما ،  رؤية عظيمةو  تصلب ديينو يف علوم الدين �ع طويل 

. يف هذا العصر ظهرت عنه شعر �لقلق ويبدأ قلمه يف الكتابةيضد أهل احلق، 

غري إسالمية اليت أهدفت عقائد املسلمني العامة وأرادت  فكارعدة طوائف وأ

إىل هذا املوضوع الشيخ ، لذلك مت لفت انتباه احنرافهم من الصراط املستقيم

ثالمثائة ومخسني  لمشيد". هذا الكتاب ائرة العقمثوظهر كتاب ضخم بعنوان "

كتبه   مثل أيًضاالكتاب �ن هذا  شريعقيدة ألهل احلق بطريقة إجيابية مما ي

  .وأهل العلم قبله الناسستاألخرى سي

ن العلم �القرآن" و علم القامسي يف عمله اآلخر "الالدين  مثريالشيخ أوضح 

احلقائق اليت سبق أن أشار هللا إليها يف القرآن إن و . الكرمي للقرآنخادم 

  ن.زمااليف هذا اكتشفها العلماء 

  مني!آ. واصواخل عامة الناسبني  مقبوالأن جيعله كتاً� تعاىل أهنئه وأدعو هللا 

  سيادر املاخلالق  عبد

 هـ1441حمرم  05
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  السنبهيلعبد اخلالق الشيخ فضيلة كلامت 

  دارالعلوم ديوبند، اهلنداإلسالمية  رئيس اجلامعةأستاذ احلديث و�ئب 

  .وعلى آله وصحبه أمجعني احلمد � والصالة والسالم على رسول هللا

إنه قامسي ميثل أهل احلق ويفسر أفكار علماء ديوبند. الالدين  مثري الشيخ

قام بتأليف   ، ولذلكتتعرض للهجومند شعر �ألمل عندما يرى مدرسة ديوبي

د" بطريقة شاملة للغاية رًدا على خمتلف ائرة العقمثكتاب بعنوان "

 350يتكون هذا الكتاب من و األيديولوجيات املتضاربة واملعتقدات الفاسدة. 

 كتابه اآلخركما أمن  وجذابة للغاية.  إجيابية هل احلق وصفت بطريقة ة ألديعق

ثبت فيه أن أة، وقد دينيكتاب مشهور بني العلماء واألوساط ال  "القرآنو علم "ال

هللا تعاىل قد أشار و اكتشافات واخرتاعات العامل كلها من صنع خالق الكون. 

إال يف هذا  اءالعلم إىل تلك احلقائق يف القرآن الكرمي اليت مل يستكشفها

ن. لقد ساهم �لعديد من األعمال األخرى يف املاضي اليت القت األمهية الزما

  األوساط األكادميية.يف اليت تستحقها 

على هذا خرجييها قامسي نيابة عن دارالعلوم ديوبند و الالدين  مثري الشيخأهنئ 

غريه من  كوقبوًال  العمل القيم، سائًال هللا عز وجل أن مينح هذا الكتاب شهرة 

  آمني! .كتبه

   لينبهاخلالق الس عبد

 ه1441حمرم  04
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 نقشبنديالعثامين المنري الدين كلامت الشيخ 

  دارالعلوم ديوبند، اهلنداإلسالمية  اجلامعةأستاذ 

دارالعلوم ديوبند اإلسالمية  اجلامعةمن خرجيي  قامسيالالدين  مثري الشيخإن 

واحلماس الديين والعلم كبريًا من التقوى حظا   تعاىلقد منحه هللا  .ينز ار بال

  .ملسو هيلع هللا ىلصوالتمسك بسنة النيب 

األمة عقائد يف خمتلف جمتمعات الفساد قامسي المثري الدين أحس الشيخ  ماحين

ائد اإلسالمية الصحيحة، مع جمموعة من العقسعيًا بليغًا جلاإلسالمية، سعى 

من أجل حتقيق هذا احللم. أخريًا، جنح يف إخراج جمموعة من  هو�ار  هوقضى ليل

الكرمي من القرآن صرحية مع أدلة ة إسالمية ألهل السنة واجلماع ةديعق 350

  ة.هل�سلوب إجيايب ولغة سالنبوي واحلديث 

 نيابة عن مجيع أهل احلق قامسيالالدين  مثريالشيخ خبالص التهاين إىل  أتقدم

ا سببً ، وأن جيعله القيمأدعو هللا تعاىل أن يتقبل هذا الكتاب ، و واألخوة القامسية

  آمني! .العامل حول ح معتقدات للمسلمنيالصإل

  نقشبنديالعثماين المنري الدين 

 هـ1441حمرم  05

 



مثرة العقائد   | 30                                               

 جبوريالالمرغوب أمحد الشيخ  كلامت

الذي د" ائرة العقمث"مهما املسمى بـــــقامسي ألف كتا� الالدين  مثري الشيخإن 

آ�ت من القرآن الكرمي فيه الصحيحة. قدم اإلسالمية حيتوي على املعتقدات 

 مجع، و كل عقيدة حسب حاجة العصر وأسلوبهالنيب ملسو هيلع هللا ىلص إلثبات  وأحاديث 

  كاملة.ال هاحاديث مبراجعاأل�ت و فيه اآل

هذا الكتاب مكتوب بلغة بسيطة للغاية. لقد أحضر الكثري من اآل�ت 

ة إىل حد ما. وعالوة على ذلك، فقد دمعقّ إلثبات املعتقدات اليت قد تكون 

، ولكن عن تلك العقائدطمئن القارئ ث حىت ياقتبس الكثري من األحادي

قل من اآل�ت فيها عدًدا أذكر املعتقدات اليت مل يكن هلا أي تعقيد، فقد 

  واألحاديث.

، وال يناقش القضا� وحبسب عادته احلميدة، فهو ال يسخر من أحد حىت إمياءً 

اخلالفية مطوًال حىت ال يطول الكتاب. لقد قدم أشياء مهمة فقط حسب 

  حاجة األمة.

، وقد جاء الوقت الذي أنبأ به النيب هذاحدثت فتنة غريبة يف عصر� لقد 

، يصبح الرجل مؤمًنا وميسي كافرًا، وميسي الرجل مؤمًنا ويصبح كافرًا"ملسو هيلع هللا ىلص: 

" حفظنا هللا! لذلك جيب على كل مسلم أن يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل

  .وأفكاره هئداعقح ليقرأ هذا الكتاب ويص
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 أن أقرأ الكتاب كامًال فوجدته مفيدًا من كل الوجوه. إذا تعاىل وفقين إن هللا

هذا الكتاب وقرأوه يف املساجد أمام الناس، فسيكون ذلك مفيًدا  درس العلماء

   من كل أنواع االحنرافات.م يف تصحيح معتقدا�م وصو�

متكنت من رؤية وقراءة بعض الكتب عن املعتقدات �للغة األردية. على لقد 

كتاب شامل ومليء ه؛ ألنه  الرغم من اإلقرار بفائد�ا، ال يوجد كتاب آخر مثل

  رات إىل القرآن واحلديث.�إلشا

لو ظهر له.  ةملخصنسخة أعتزم تقدمي لذلك ، طويل إىل حد ماهذا الكتاب 

واملدارس الدينية العامة ، فسيكون مفيًدا جًدا لطالب املدارس التلخيصهذا 

هلم سيكون مفيًدا و �ذن هللا. جيب تشجيع الطالب على دراسة هذا الكتاب، 

طفال املدارس بشكل خاص يوًما واحًدا يف أل هذا الكتابتعليم نبغي جًدا. ي

يف وقت الحق يف التعليم شتغلون األسبوع، ألن معظم طالب املدارس ي

قع الدينية، وأحياً� ي لومعمن الوقت الكتساب الالعلماين وليس لديهم الكثري 

  .الضالة للطوائففريسة هؤالء الطالب 

مصدر يكون خري قبول، و الهللا تعاىل هذا الكتاب حسن نح أدعو هللا أن مي

قامسي خري اجلزاء يف الالدين  مثريى هللا تعاىل الشيخ ح العقائد، وجز الصإل

  !الدنيا واآلخرة. آمني

  جبوريمرغوب أمحد ال

  يوم السبت م2018 أبريل 21 =ه 1439شعبان  04
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���﷽  

 كلمة املؤلف

  !، أما بعدعلى رسوله الكرميي صلنو ه مدحن

اإلسالمية جاءين بعض الطالب وطلبوا مين �ليف كتاب عن املعتقدات ًة مرّ 

واألحاديث النبوية الصرحية القرآن آ�ت بلغة سهلة وبسيطة مع إشارات إىل 

  حبيث تكون مقبولة لدى أهل مجيع املذاهب. الصحيحة

لعدة أ�م، مث بعد بضعة أشهر من العمل مر ألا ظللت أفكر يف هذالقد 

  ها هللا!بلقتنت من حتضري هذه ا�موعة حبمد هللا. الشاق، متك

 الكثري من املساعدة من املكتبة الشاملة تأثناء إعداد هذا الكتاب، أخذ

، . ومع ذلكالنبوية آ�ت القرآن واألحاديث ت املعتقدات مناثبوالتزمت �

املزيد من اآل�ت نقلت فيها فإن املعتقدات اليت كان فيها الكثري من اخلالف 

، أعطيت خالفها فيلكن املعتقدات اليت مل يكن ، و واألحاديث لتوضيحها

  إشارات أقل هناك، حىت ال يطول الكتاب وال يشعر القارئ �مللل.

الصحابة والتابعني واإلمجاع والقياس، ولكن يف  �رر أقوال العلماء وأأقدّ أ� 

كثر ديث ليكون أاحلو  هذا الكتاب أوردت يف الغالب مراجع من القرآن

حىت يتمكن سهلة كتب لغة وسعيت أن أجاذبية وسهل الفهم لعامة الناس.

  أكثر اليوم. الناس تاجهاحياملعتقدات اليت اجتنيت ، و فهمهاجلميع من 
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مجيع أساس األصول و  أل�ا أصلفقط، أوًال  آل�ت واألحاديثلقد أتيت �

كل املذاهب، لذا نرجو أن يتفق اجلميع على هذه   فق عليهاتت، و املعتقدات

رتكوا ا�ال مفتوًحا يعلى األقل، و تفق على القضا� الكربى يالعقائد أو 

أن جتتمع مجيع � ليت  حىت تتصرف كل طائفة على طريقتها.فرعية لقضا� 

بني القضا� املشرتكة معاجلة جل ألالطوائف مرة واحدة على األقل يف السنة 

البعض، وليس إل�رة ضجة، ولكن من ني، وليس لسخرية بعضهم ملسلما

للعمل مًعا بشأن القضا� املشرتكة واختاذ قرار مًعا حىت يسهل إقناع 

مأساة كبرية أن تقول طائفة شيئاً، وأخرى تقول شيئاً، ناك هاحلكومات. 

 .ضعفناو  الفاتناواحلكومة تنحي جانبًا بسبب خالفهما، بل تتجاهلنا مجيعًا خل

لقد حاولت �ليف هذا الكتاب من أجل التوافق. عسى أن يتحقق هذا 

  الغرض!

لن وغريها اجلنة والنار ، و والسبب الثاين أن املعتقدات األساسية يف هللا وصفاته

مطلوب  يتُعرف إال من القرآن واحلديث. وهلذا يقول العلماء أن النص القطع

القرآنية واألحاديث النبوية، لذلك أشرت فقط إىل اآل�ت ؛ دئقاعال تثباإل

  مجيع املعتقدات. إلثباتا �دلت استو 

، وكل للغاية، وهناك الكثري من اخلالف حوهلاحساسية قضية املعتقدات إن 

، لذلك إذا كنت قد كتبت مجيع والدالئل شخص لديه الكثري من احلجج

 فأشكر هللا تعاىل على هذا. وأما إن كان فيه أياملعتقدات بشكل صحيح، 

 صميم من أعتذر. وكذلك يطلعوين عليهأن أهل العلم والدين خطأ، فأرجو 

  .بكلمايت أحد �ذى إذا قليب
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أو حديث صحيح واضح، فتأكد من صرحية إذا كنت قد كتبت شيًئا ضد آية 

تقدمي اعتقاد ضد آية بسبب  الوقوع يف اخلطيئةرضى إخباري، ألنين ال أ

العامل �ذا العبء. نعم، إذا كان  غادرأ أن، وال أريد واضحة وحديث صحيح

 إطالة الكتابشية للعلماء آراء خمتلفة، فأ� أحرتمها، لكنين تركت املناقشة خل

  .فقط

سيد� ل ير املقياس"و "تنمن  هلت تفسري قنقة، فغلإذا كانت أي كلمة يف اآلية م

هو من أحسن ، و عظيمصحايب ينسب إىل  هألن؛ � عبد هللا بن عباس

ال أنكر الشروح األخرى، لكنين اخرتت هذا ين نإ، لعلماءفاسري عند االت

  التفسري لشرح بعض اآل�ت.

يف هذا الكتاب بشكل خاص على عدم ذكر اسم أي شخص قد حاولت 

حىت ال يشعر �لسوء. مل أقم �لتلميح أو اإلشارة إىل أي شخص حىت ال 

أعتذر فشعر أحد �لسوء، ولو . بني املسلمني يتعرض لإلهانة وال يزيد اخلالف

  من صميم قليب.

لزوجيت على  ةً خاص، أود أن أشكر كل من ساهم يف �ليف هذا الكتاب

هللا  اجزاه، و الكتابليف تزويدها بكل املساعدة اليت احتجت إليها أثناء �

عبد الشيخ العالمة أخرت و  الشيخ ةً شكر خاصوكذلك أخري اجلزاء يف العاملني! 

ين دائًما اهتماًما خاًصا بكتايب، واستمروا يف القد شجعجبوري، الرؤوف ال

الكتاب قرأة جبوري بالأمحد مرغوب الشيخ قام لقد إعطائي نصائح مفيدة. 

، لذلك أقدم له شكرًا خاصاً، جزاه هللا التصحيحات الالزمةاء جر إ�كمله و 

  تعاىل خري اجلزاء.
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هللا كل ذنويب،  يغفر�ن أن يدعوا يل وى تقلوا العلمأهل مجيع تمس ألو 

ي فارغتان ايدو جلنة بعد املوت. أبلغ من العمر مثانية وستني عاًما، � سعدينوي

، هذا  مكدعائين يف و تذكر أن  ورجأمتاًما، وال أعرف مىت أغادر هذا العامل، لذا 

  .منكم كل ما أطلبه

  قامسيالالدين  مثري

  بريطانيا، مانشسرت

 م2018فرباير ، 13
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 املرتجمكلمة 

وعلى آله وصحبه  احلمد � رب العاملني والصالة والسالم على رسول هللا دمحم

  ومن تبعهم �حسان إىل يوم الدين. 

كما أشكر مؤلف الكتاب ،  أشكر هللا عز وجل أن أ�ح يل ترمجة هذا الكتاب

هذا علي إلكمال ترمجة الكامل  هقامسي على اعتمادالالدين  مثريفضيلة الشيخ 

لرتمجة ذن يل �يسعدين أنه مل �و . مث إىل العربيةأّوًال  اللغة اإلجنليزيةالكتاب إىل 

للتعبري عن النص �فضل طريقة الكاملة ة يفحسب، بل منحين أيًضا احلر 

الكتاب ومسح يل مسائل ممكنة. أجريت مناقشات معه حول العديد من 

  .�جراء التعديالت الالزمة

بسيطة ومل أجعلها حرفية للغاية كما  لقد بذلت قصارى جهدي إلبقاء الرتمجة

أنين جتنبت اختاذ املزيد من احلرية اليت قد �خذ الرتمجة بعيًدا عن املصدر. ومع 

األحاديث املذكورة ونصوص ذلك، من الضروري اإلشارة إىل أن آ�ت القرآن 

و موقع   املكتبة الشاملة قد مت نسخها منيف هذا الكتاب 

www.sunnah.com.  

  !لنا يف اآلخرةوسيلة للنجاة وجعله املتواضع تقبل هللا هذا اجلهد 

  قامسيالليلي اخلهللا  دُ حممّ 

  اهلند ،ديوبند



 

 األول املبحث

 اهللا جلَّ وعالذات 

  أحاديث حول هذه العقيدة: 4آية و  61سنذكر 

ليس يعتقدون أنه الذين هذا الزمان يف  شهد ظاهرة اإلحلاد وكثرة امللحدينن

تلقاء نفسه، وال قيامة وال حساب، ، والعامل خلق من و ال خالق إلههناك 

تعرضت مجيع األد�ن السماوية قد ونعبده. لٍه لذلك ال حنتاج إىل أن نؤمن �

هو تبني أن هناك إهلًا، ليمن القرآن الكرمي آ�ت ت مدّ هلذه املصيبة، لذلك قُ 

الساعة، وسُيحاسب قوم وست ،وخلق املوت واحلياةخلق الكون كله، الذي 

من مات �إلميان أعطاه هللا اجلنة ومن مات بغري فالقيامة. عنده يوم  ميعاجل

 إميان يدخل النار. 

أن املوت واحلياة والشفاء واملرض والزوج واألوالد وكل أكد� هذا الكتاب يف 

 إال منه اال نعبد إال هللا، وال نطلب حاجاتنعلينا أن ، فمن هللا وحدهشيئ 

لذلك جيب علينا  ؛فاض علينا من بركاتهوأ أنعم عليناقد تعاىل هللا إن  .سبحانه

 يف مجيع حاجاتنا.ستعينه ون وحدهأن نعبده 

 وباقي األسامء صفاتية "اهللا"اسم اهللا الذايت هو 

صفات له تعاىل، أي أن  األخرىهو اسم هللا الذايت، وكل األمساء  هللاولفظ 

 مساء األخرى مصوغة له لصفاته مثل الرزاق واخلالق وما إىل ذلك.األ
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 :، منهااآل�تكثري من فقد استخدم اسم هللا الذايت يف  

 1اُر [الر�د لُِق �ُّلِ َشْيٍء َوُهَو الَْواِحُد الَْقّهَ ُ َخا  ]13:16قُِل اّ�َ

 2 :اُر [الزمر ُ الَْواِحُد الَْقّهَ  ]39:4ُسْبَحاَنُه ُهَو اّ�َ

كثرية أخرى يف ن حتتو�ن على اسم هللا احلقيقي وهناك آ�ت  ااآليتها�ن 

 القرآن حتتوي على امسه احلقيقي، أي هللا.

 اهللا أزيل وأبديإن 

  :الكرمي القرآنجاء يف  فقد، ليس له بداية كما ال �اية له. يهللا أزيل وأبد

  3 اِهُر َوالَْباِطُن َوُهَو بِ�ُّلِ َشْيٍء �َلِيٌم ُل َواْآلَِخُر َوالّظَ  ]57:3[الحديد ُهَو اْألَّوَ

   4 ُ لٌِك إِّالَ َوْجَهُه [القصص�  ]28:88 ّلُ َشْيٍء َها

 فقد جاء يف احلديث:

 1 َلَك َشْىٌء َوأَْنَت اآلِخُر فـََلْيَس بـَْعَدَك َشْىٌء اللَُّهمَّ أَْنَت اَألوَُّل فـََلْيَس قـَبـْ

(مسلم، َوأَْنَت الظَّاِهُر فـََلْيَس فـَْوَقَك َشْىٌء َوأَْنَت اْلَباِطُن فـََلْيَس ُدوَنَك َشْىٌء 

 )6889/ 2713 :، رقم �1179ب الدعاء عند النوم، ص

 أبداً يموت ولن  ىيفناهللا لن إن 

  يقول القرآن:كما اهلالك واملوت.  سبحانه لن يطرأ عليه هللا فإن ذات 

   5لٌِك إِّالَ َوْجَهُه [القصص  ]28:88 �ُّلُ َشْيٍء َها

6  25:58 ُت [الفرقانَوَتَو�َّْل �ََ� الَْحّيِ الَِّذي َال َيُمو[ 



 39 |املبحث األول: ذات هللا جلَّ وعال

 أربعة أنواع:عىل احلياة 

 وال ميوت، فهو أزيل وأبدي.فين ال ي حياة هللا:) 1(

إ�ا حياة اإلنسان واحليوان. مل يكن هلم وجود يف  احلياة الدنيوية:) 2(

 السابق، مث خلقهم هللا تعاىل، ويف يوم من األ�م سيموتون.

هذه هي حياة القرب، وهي تبدأ بعد املوت  الربزخ أي احلياة بعد املوت:) 3(

 وتستمر إىل يوم القيامة.

 النارأو  تبدأ هذه احلياة بعد الدخول يف اجلنة :ناراحلياة يف يف اجلنة وال) 4(

 وتستمر إىل األبد.

  كل هذه األنواع تسمى "احلياة" لكن ظروفها ختتلف.

 ليس كمثله شيئ اهللاإن 

 أو صفاته، فا� أبدي، وبقية أشياء ال شيء يف السماء واألرض يشبه هللا

 أو بصفاتهسبحانه ، فكيف ميكن مقارنة أي شيء به انية هالكةالدنيا ف

  .تعاىل

  7ِميُع الَْبِصُري [الشورى  ]42:11 لَْ�َس َكِمثْلِِه َشْيٌء َوُهَو الّسَ

  8لَْم َيُجلْن لَُه ُكُفًوا أََحٌد [اإلخالص  ]112:4َو

 9 ََوَنْجَعَل لَُه أَْنَداًدا [سبأإِذْ َتأُْمُرون ِ  ]34:33َنا أَْن َنْجلُفَر بِاّ�َ

  10أَْنَداًدا َوأَْنُتْم َتْعلَُموَن [البقرة ِ  ]2:22فََال َتْجَعلُوا ِ�َّ
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 اهللا َملْ َيلِْد َوَملْ ُيوَلْد إن 

ثله من أحدا �عتقاد مثله. لذلك االأحد ال و  ،وال أب وال أم ولدهللا ليس له 

م هو ابن هللا،  سالاليعتقد النصارى أن النيب عيسى عليه و  جيب جتنبه. شرك

علن أكما كان املشركون يف مكة يقولون إن املالئكة بنات هللا، لكن القرآن 

  .فواً أحدكه  لن كيولد مل يأنه مل يلد ومل بوضوٍح 

  وهذه بعض اآل�ت:

  11 أََحٌد ُ َمُد  قُْل ُهَو اّ�َ ُ الّصَ لَْم ُيولَْد  لَْم  اّ�َ َولَْم َيُجلْن لَُه ُكُفًوا أََحٌد  َيلِْد َو

 4-112:1[اإلخالص[ 

  12 َوِكيًال ِ َماَواِت َوَما ِيف اْألَْرِض َوَكَ� بِاّ�َ لٌَد لَُه َما ِيف الّسَ ُسْبَحاَنُه أَْن َيُجلوَن لَُه َو

 ]4:171 [ال�سحبء

  13 لًَدا ُ َو تََّخَذ اّ�َ لُوا ا َماَواِت َوَما ِيف اْألَْرِض [يونسقَا  ُسْبَحاَنُه ُهَو الَْغِينُّ لَُه َما ِيف الّسَ

10:68 [ 

  .فواً أحدكه  لن كيولد مل يمل يلد ومل ه سبحانه قد جاء يف هذه اآل�ت أنف

 ه النومل يال ينام وال ينبغ اهللاُإن 

  وهذه بعض اآل�ت القرآنية:

  14 ََال إِلََه إِّالَ ُهو ُ  ] 2:255الَْحّيُ الَْقّيُوُم َال َتأُْخُذهُ ِسَنٌة َوَال َنْوٌم [البقرة اّ�َ

 فقد جاء يف احلديث:
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2 هقول ، �ب يفمسلمصحيح ( "امنَ ن يَـ أ هلَ  يْ غِ نبَ يَ  َال  وَ  امُ نَ يَـ  َال  هللاَ  نَّ "إ 

 )445/ 179 احلديث ، رقم91 ص ينام، ال ن هللاإ السالم هعلي

 اهللا عىل كل يشء قديرٌ إن 

  وهذه بعض اآل�ت:

  15ُّلِ َشْيٍء قَِديٌر  [البقرة� �ََ� َ  ] 2:106أَلَْم َتْعلَْم أَّنَ اّ�َ

  16َماَواِت َواْألَْرِض َوَما ِفيِهّنَ َوُهَو �ََ� �ُّلِ َشْيٍء قَِديٌر [المائدة ِ ُملُْك الّسَ َّ�ِ5:120[ 

  17 ُ َ �ََ� �ُّلِ َشْيٍء قَِديٌر [البقرة أَْيَن َما َتُجلوُنوا َيأِْت بُِكُم اّ�َ  ] 2:148َجِميًعا إِّنَ اّ�َ

  18ُّلِ َشْيٍء قَِديٌر [البقرة� �َ�َ ُ ُب َمْن َيَشحبُء َواّ�َ  ]2:284فََيْغِفُر لَِمْن َيَشحبُء َوُيَعّذِ

  19 ُّلِ َش� �ََ� ُ َماَواِت َوَما ِيف اْألَْرِض َواّ�َ   ]3:29 ْيٍء قَِديٌر [آل عمرانَوَيْعلَُم َما ِيف الّسَ

  20ُّلِ َشْيٍء قَِديٌر  [آل عمران� �ََ� ُ َماَواِت َواْألَْرِض َواّ�َ ِ ُملُْك الّسَ    ]3:189َوِ�َّ

�ذه  على كل شيءجّل وعال هللا يف القرآن تذكر قدرة وهناك أربعون آية 

  .األلفاظ

 اهللا خالق كل يشءإن 

  وهذه بعض اآل�ت:

  21 لُِق �ُّلِ َشْيٍء فَاْعُبُدوهُ [األنعام ُ َربُُّجلْم َال إِلََه إِّالَ ُهَو َخا لُِكُم اّ�َ    ]6:102ذَ

  22اُر [الر�د لُِق �ُّلِ َشْيٍء َوُهَو الَْواِحُد الَْقّهَ ُ َخا  ]13:16قُِل اّ�َ

  23 َلُِق �ُّلِ َشْيٍء َال إِلََه إِّال ُ َربُُّجلْم َخا لُِكُم اّ�َ  ]40:62ُهَو  [�افرذَ
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الولد واملال وكل شيئ من سأل نأن  علينالذلك جيب  ؛هللا خالق كل شيءإن 

 .، ال من غريهوحده هللا

َامَواِت َواْألَْرضِ هللا   ُمْلُك السَّ

  وهذه بعض اآل�ت:

  24 ُّلِ َشْيٍء قَِديٌر [آل� �ََ� ُ َماَواِت َواْألَْرِض َواّ�َ ِ ُملُْك الّسَ  ]3:189عمرانَوِ�َّ

  25َماَواِت َواْألَْرِض َوَما بَْ�َنُهَما [المائدة ِ ُملُْك الّسَ  ]5:17َوِ�َّ

  26َماَواِت َواْألَْرِض َوَما بَْ�َنُهَما َوإِلَْيِه الَْمِصُري [المائدة ِ ُملُْك الّسَ  ]5:18َوِ�َّ

  27 َ36:83إِلَْيِه ُتْرَجُعوَن [يسفَُسْبَحاَن الَِّذي بَِيِدِه َملَُجلوُت �ُّلِ َشْيٍء و[ 

  .سبحانه بيد هللا كل شيءملكوت  هذه اآل�ت أن يف 

 يوم الدين مالكاهللا إن 

  هذه بعض اآل�ت:

  28 يِن لِِك َيْوِم الّدِ  ]  1:4الفاتحة[ َما

  29وِر [األنعام لَُه الُْملُْك َيْوَم ُيْنَفُخ ِيف الّصُ   ]  6:73قَْولُُه الَْحّقُ َو

 وال عرضوهر  جليس له اهللا ن إ

�بتة ألن هذه األشياء  ؛كيفيةال  و  وهر جال عرض و سبحانه ليس له هللا 

 ، كما يقول القرآن:صفاتهذه المن برئ هو و للخلق، وهللا واجب الوجود، 

  30 ُِميُع الَْبِصري  ]  42:11الشورى[ لَْ�َس َكِمثْلِِه َشْيٌء َوُهَو الّسَ
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  . املخلوقات واملوجوداتليس مثل تقول إنه هذه اآلية 

 واملكانهة اهللا ما وراء اجلإن 

  هذه بعض اآل�ت:

  3141:54أََال إِنَُّه بِ�ُّلِ َشْيٍء ُمِحيٌط [فصلت  [ 

  32 بِ�ُّلِ َشْيٍء ُمِحيًط ُ َماَواِت َوَما ِيف اْألَْرِض َو�َحبَن اّ�َ ِ َما ِيف الّسَ  ]  4:126ال�سحبءا [َوِ�َّ

لذلك هو  ؛كل شيء، فيحيط اجلهات أيضاً   حييطهذه اآل�ت خترب� أن هللا 

 اجلهات.كل خارج  

 هللاكله  احلمدإّن 

  هذه بعض اآل�ت:

  33 لَُه الَْحْمُد ِيف اْآلَِخَرةِ َوُهَو َماَواِت َوَما ِيف اْألَْرِض َو ِ الَِّذي لَُه َما ِيف الّسَ الَْحْمُد ِ�َّ

 ]  34:1[سبأ الَْحِكيُم الَْخِبريُ 

  34لَُهَو الَْغِينُّ الَْحِميُد [الحج َ َماَواِت َوَما ِيف اْألَْرِض َوإِّنَ اّ�َ  ]  22:64لَُه َما ِيف الّسَ

  35َِينٌّ َحِميٌد [البقرة� َ  ]  2:267َوا�ْلَُموا أَّنَ اّ�َ

  36 َُهو َ َماَواِت َواْألَْرِض إِّنَ اّ�َ ِ َما ِيف الّسَ  ] 31:26الَْغِينُّ الَْحِميُد [لقمان ِ�َّ

 .�كله  هذه اآل�ت تقول أن احلمدکل 

 من الكذب  بريءاهللا ن إ

  هذه بعض اآل�ت:
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  37ِقيًال [ال�سحبء ِ ِ َحّقًا َوَمْن أَْصَدُق ِمَن اّ�َ  ]  4:122َو�َْد اّ�َ

  38َحِديثًا [ال�سحبء ِ  ]  4:87َوَمْن أَْصَدُق ِمَن اّ�َ

 هللا.كالم يف  كذب يوجد شيئ من الهذه اآل�ت تقول إن هللا صادق، فال 

على كل هللا  قدريلقد طرح بعض الناس هنا نقطة فلسفية قائلني إنه عندما 

داخل يف البعض أن الكذب  ىرأفر على الكذب أيًضا؟ ادشيء، فهل هو ق

 ، ولكن هللا ال يكذب أبداً.ضمن الشيئ املذكور يف اآلية

أن  قيقةواحل ة،فلسفيجوابه قضية ومع ذلك ، فإن هذا السؤال �إلضافة إىل 

 بريءفإن هللا ؛ فسواء كان الكذب أو العادات الدنيئة ،بمن كل عي بريءهللا 

 .كالمها  الصفات احلسنة والسيئةميلكان ما فإ�إلنس واجلن نها، خالفا لم

 بصريالسميع هو الاهللا إن 

السميع هو  ؛ فإنهإال هللا ء ويبصر كل شيءيسمع كل شيأحد ليس هناك 

 . العليم

لذلك يقدمون  ؛ا�م وتعرف أحواهلمدعو يعتقد املشركون أن األصنام تسمع و 

  . ستعينو�اويإليها احتياجا�م 

 شرك.؛ أل�ا جيب على املسلمني أن يتجنبوا مثل هذه األشياءفإنه 

  وهذه بعض اآل�ت:

  39ِميُع الَْعلِيُم  [البقرة َربََّنا َتَقّبَْل ِمّنَا  ]  2:127إِنََّك أَْنَت الّسَ
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  40 ِميُع الَْعلِيُم ُ ُهَو الّسَ ا َوَال َنْفًعا َواّ�َ ِ َما َال َيْملُِك لَُجلْم َضّرً قُْل أََتْعُبُدوَن ِمْن دُوِن اّ�َ

  ]  5:76[المائدة

  41 َ َماِء َواْأل ِميُع الَْعلِيُم [األن�ياءقَاَل َرّيبِ َيْعلَُم الَْقْوَل ِيف الّسَ  ] 21:4ْرِض َوُهَو الّسَ

  42 ُهَو َ لَْحّقِ َوالَِّذيَن َيْدُعوَن ِمْن دُونِِه َال َيْقُضوَن بَِشْيٍء إِّنَ اّ�َ ُ َيْقِضي بِا َواّ�َ

ِميُع الَْبِصُري [�افر  ]  40:20الّسَ

 العيل العظيمهو اهللا إن 

علوه ننا ال نستطيع أن نتصور إو ، عظيمإن هللا سبحانه وتعاىل هو العلي ال

 ، كما يقول القرآن:وعظمته

  432:255َوَال َيُئوُدهُ ِحْفُظُهَما َوُهَو الَْعلِّيُ الَْعِظيُم [البقرة  [ 

  44َماَواِت َوَما ِيف اْألَْرِض َوُهَو الَْعلِّيُ الَْعِظيُم [الشورى  ]  42:4لَُه َما ِيف الّسَ

  45 ُهَو الَْعلِّيُ الَْجلِبُري [الحجَوأَّنَ َما َ  ]  22:62َيْدُعوَن ِمْن ُدونِِه ُهَو الَْباِطُل َوأَّنَ اّ�َ

 علينا لذلك جيب ؛هو العلي العظيم ن هللا سبحانه وتعاىلإ :هذه اآل�ت تقول

 عبده وحده.نأن ندعو هللا وحده يف حوائجنا و 

 زقاهو الراهللا إن 

وهذه بعض اآل�ت  منه.إال لذلك جيب أال نطلب الرزق  ؛هو الرزاقهللا إن 

  القرآنية:

  46ِة الَْمِتُني  [الذاريات ّزَاُق ذُو الُْقّوَ َ ُهَو الّرَ  ]  51:58إِّنَ اّ�َ

  46ْزَق لَِمْن َيَشحبُء َوَيْقِدُر  [الر�د ُ َيْ�ُسُط الّرِ  ]  13:26اّ�َ
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لذلك  مر؛األا هذميلك غريه  أحد زق والاوهذه اآل�ت تقول إن هللا هو الر 

 أال نطلب الرزق بل منه.علينا جيب 

 الرزق إال من اهللاطلب ال ن

 ؛الرزقأمر بعض األشخاص فوض يظن بعض الكافرين أن هللا تعاىل قد و 

ميلك وحده  أنه يقولتعاىل منهم. وملا كان هللا عون لذلك يعبدو�م ويطلبون ال

ندعوه تعاىل يف لذلك جيب أن  ؛الرزقتقسيم ، ومل �ذن أحدا بويقسمهالرزق 

  ، كما جاء يف القرآن:حاجاتنا

  48  الّرِْزَق ِ ِ َال َيْملُِكوَن لَُجلْم ِرْزقًا فَابَْتُغوا ِعْنَد اّ�َ إِّنَ الَِّذيَن َتْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اّ�َ

 ] 29:17َواْعُبُدوهُ [العنكبوت

  49 ِ َماَواِت َواْألَْرِض َشْ�ًئا َوَال َوَيْعُبُدوَن ِمْن دُوِن اّ�َ  َما َال َيْملُِك لَُهْم ِرْزقًا ِمَن الّسَ

 ] 73َيْسَتِطيُعوَن [النحل/

إال هللا الرزق ميلك األرض ال يف وهذه اآل�ت تقول: ال أحد يف السماء و 

 .ولياً للرزقأو  اً أال ندعو نبي علينا لذلك جيب ؛وحده

 إال اهللاسوء الكشف ال ي

  عض اآل�ت:وهذه ب

  50بُِضّرٍ فََال �َحبِشَف لَُه إِّالَ ُهَو [األنعام ُ  ]6:17َوإِْن َيْمَسْسَك اّ�َ

  51ّرِ َعْنُجلْم َوَال َتْحِويًال [اإلسراء  ] 17:56فََال َيْملُِكوَن َكْشَف الّضُ

  52 ا إِّالَ َما َشحبَء ُ [األعرافقُْل َال أَْملُِك لَِنْفِسي َنْفًعا َوَال َضّرً  ]7:188اّ�َ
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  53يونس] ُ ا َوَال َنْفًعا إِّالَ َما َشحبَء اّ�َ  ]10:49قُْل َال أَْملُِك لَِنْفِسي َضّرً

  54ّرُ فَِإلَْيِه َتْجأَُروَن [النحل ُكُم الّضُ ِ ُثّمَ إِذَا َمّسَ  ]16:53َوَما بُِكْم ِمْن نِْعَمٍة فَِمَن اّ�َ

إزالة األذى إال هللا  كشف السوء وعلى  د أحدر قيهذه اآل�ت تقول ال 

 .أحداً إال هوأال ندعو علينا لذلك جيب  ؛وحده

 والداألب اهللا وحده هيإن 

دعو أحداً أال نعلينا ؛ لذلك جيب هب األوالدعلى أن يقادر وحده ن هللا إ

  :ةديالعق هوهذه بعض اآل�ت اليت تثبت هذ .والء األشياءه ملثل اً أال نزور قرب و 

  55 ًثا َوَيَهُب لَِمْن َماَواِت َواْألَْرِض َيْخلُُق َما َيَشحبُء َيَهُب لَِمْن َيَشحبُء إَِنا ِ ُملُْك الّسَ َّ�ِ

ُكوَر  ًثا َوَيْجَعُل َمْن َيَشحبُء َعِقيًما إِنَُّه �َلِيٌم قَِديٌر َيَشحبُء الّذُ ًنا َوإَِنا ْكَرا أَْو ُيَزّوُِجُهْم ذُ

 ]50-42:49[الشورى

  56 ََّعّمَا ُيْشِرُكوَن فَلَم ُ لًِحا َجَعَال لَُه ُشَر�َحبَء ِفيَما َآَتاُهَما فََتَعاَىل اّ�َ ا َآَتاُهَما َصا

 أَُيْشِرُكوَن َما َال َيْخلُُق َشْ�ًئا َوُهْم ُيْخلَُقوَن  َوَال َيْسَتِطيُعوَن لَُهْم َنْصًرا َوَال أَْنُفَسُهْم

 ]192-7:190َيْنُصُروَن [األعراف

، ولكن عندما يولد هب األوالدوحده يجّل وعال ن هللا إ :تقولية هذه اآل

  .جّل وعال� �ويبدأ يف عبادته فيشرك  ويلٍّ و  إلهٍ الطفل ينسبه الرجل إىل 

  57 ُهَو الَِّذي ُيَصّوُِرُكْم ِيف اْألَْرَحاِم َكْيَف َيَشحبُء َال إِلََه إِّالَ ُهَو الَْعِزيُز الَْحِكيُم[آل

  ]3:6عمران

 58  ِميُع الَْبِصُري َ ُهَو الّسَ َوالَِّذيَن َيْدُعوَن ِمْن ُدونِِه َال َيْقُضوَن بَِشْيٍء إِّنَ اّ�َ

 ]40:20[�افر
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بعض النساء هناك ويرزق األوالد.  دعاءاليب ن هللا وحده جيأ اآل�تيف هذه 

وهو  املرأةتلك إن هللا هو الذي خلق ، جائزهذا غري  ،غري هللامن  ولدطلنب الي

يف الناس وحده. بل بعض دعوه أن نعلينا لذلك جيب  هب الولد؛وحده ي

لذلك شركية؛ الذين يقومون �عمال لكهنة والكفار فريسة ليقع بعض األحيان 

 جيب علينا جتنب هذه األخطاء الفادحة.

 هو الشايف اهللا إن 

أن لذلك جيب يه؛ فأن يشهللا وحده قادر على ولكن مرض، إذا يُعاجل ء ر امل

؛ أن يشفيقدر على يأو قديس ليس هناك ويل لشفاء. لندعو هللا وحده 

  .شفاء إال هللا تعاىلللأحداً ندعو أال علينا لذلك جيب 

  5926:80َوإِذَا َمِرْضُت فَُهَو َيْشِفِني [الشعراء[ 

  60بُِضّرٍ فََال �َحبِشَف لَُه إِّالَ ُهَو [األنعام ُ  ]6:17َوإِْن َيْمَسْسَك اّ�َ

 61ّرِ َعْنُجلْم َوَال َتْحِويًال [اإلسراء  ]17:56فََال َيْملُِكوَن َكْشَف الّضُ

  وقد جاء يف احلديث:

3  َها قَاَلْت: َكاَن َرُسوُل ا�َِّ َصلَّى ا�َُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَعْن َعاِئَشَة َرِضَي ا�َُّ َعنـْ

أَْذِهِب اْلَباَس َربَّ النَّاِس َواْشِف «يِنِه ُمثَّ قَاَل: ِإَذا اْشَتَكى ِمنَّا ِإْنَساٌن َمَسَحُه بَِيمِ 

مسلم،  صحيح (. »أَْنَت الشَّاِيف َال ِشَفاَء ِإالَّ ِشَفاُؤَك ِشَفاٌء َال يـَُغاِدُر َسَقًما

 2191الرقم: ، 972کتاب السالم، �ب استحباب رقية املريض، ص

/5707( 
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4  َُأَ� َوَ�ِبٌت، َعَلى أََنِس ْبِن َماِلٍك فـََقاَل َ�ِبٌت  َعْن َعْبِد اْلَعزِيِز، قَاَل َدَخْلت

  . فـََقاَل أََنٌس َأَال أَْرِقيَك ِبرُقْـَيِة َرُسوِل ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل بـََلى  . َ� َأَ� َمحْزََة اْشَتَكْيتُ 

الشَّاِيف َال َشاِيفَ ِإالَّ أَْنَت، اللَُّهمَّ َربَّ النَّاِس ُمْذِهَب اْلَباِس اْشِف أَْنَت  "  :قَالَ 

صلى هللا عليه  یالنب ةي، �ب رقیبخار صحيح ال(. "ِشَفاًء َال يـَُغاِدُر َسَقًما

 )5742الرقم: ، 1014، ص وسلم

نطلب لذلك ال ؛ نص على أن هللا وحده يشفيتديث احاأل ه اآل�ت ووهذ

لنيل الشفاء  املقابرطلة و اآلهلة الباإىل  ونيذهبالناس ن بعض إالشفاء إال ��. 

 .، أعاذ� هللا من هذه اخلرافاتإميا�مربون خيو 

 .ةديعقاله أحاديث خبصوص هذ 4و آية  61هذه 

 



 

 الثاين املبحث

 عىل اهللا باالثواب أو العقال جيب 

 ي:لما يتفاصيل كالو ، ةديالعقه آية حول هذ 15سنذكر 

ويعطي األجر على  املعصيةعلى على هللا أن يعاقب جيب يقول املعتزلة: إنه 

أي ال ، هللا عليواجب لكن أهل السنة واجلماعة يقولون إنه ال شيء و . اخلري

يعّذب العاصي على عصيانه أو جيزي الصاحل على صالحه، أن جيب على هللا 

  :اآل�تبعض هذه و  فعل ما يشاء.أن يله 

1 ُّلِ َشْيٍء قَِديٌر [البقرة� �ََ� ُ ُب َمْن َيَشحبُء َواّ�َ  ]2:284فََيْغِفُر لَِمْن َيَشحبُء َوُيَعّذِ

  2 َمْن َيَشحبُء َوَيْهِدي َمْن َيَشحبُء َوُهَو الَْعِزيُز الَْحِكيُم ُ  ]14:4[إبراهيم فَُيِضّلُ اّ�َ

3 يُد [الحج َ يَْفَعُل َما ُيِر  ]22:14إِّنَ اّ�َ

  4َما َيَشحبُء [إبراهيم ُ   ]14:27َوَيْفَعُل اّ�َ

 قد جاء يف هذه اآل�ت أن هللا يفعل ما يشاء وال يلزمه شيء.ف

 ن يشاءمإن الفضل بيد اهللا يؤتيه 

  . فضلهو لطفه هو ما يعطي  هال جيب على هللا أن يعطي شيئاً، فإن

 :اآل�تبعض هذه 

5 ذُو الَْفْضِل الَْعِظيِم [الحديد ُ ِ ُيْؤتِيِه َمْن يََشحبُء َواّ�َ لَِك فَْضُل اّ�َ  ]57:21ذَ
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6 ذُو الَْفْضِل الَْعِظيِم [الجمعة ُ ِ ُيْؤتِيِه َمْن يََشحبُء َواّ�َ لَِك فَْضُل اّ�َ  ]62:4ذَ

 7 َُيْؤتِيِه م ِ ُ ذُو الَْفْضِل الَْعِظيِم [الحديدَوأَّنَ الَْفْضَل بَِيِد اّ�َ  ]57:29 ْن َيَشحبُء َواّ�َ

 8 ذُو الَْفْضِل الَْعِظيِم [البقرة ُ ُ َيْخَتّصُ بَِرْحَمِتِه َمْن يََشحبُء َواّ�َ   ]2:105َواّ�َ

ال جيب عليه و  ،فضلهو من رمحته فهو ن ما أعطا� هللا إ :قولهذه اآل�ت ت

  شيء.

 والّرش ن اهللا خالق اخلري إ

نسب إىل هللا، سيء" ال ميكن أن يُ الشيء "الأن  ونيظنالناس قدمياً كان بعض 

لكن القرآن يقول و . الشرّ  لقافربطوه �لشيطان وظنوا أن الشيطان هو خ

هو خالق كل  جلَّ وعالبوضوح أن هللا خلق كل شيء؛ فالصحيح أن هللا 

 وأاخلري  علعقوبة على فينال األجر أو النسان شيء، خريًا كان أم سيئاً، واإل

  : هذه هي اآل�ت الشر.

 9 لُِق �ُّلِ َشْيٍء َوُهَو �ََ� �ُّلِ َشْيٍء َوِكيٌل [الزمر ُ َخا  ]39:62اّ�َ

10 لُِق �ُّلِ َشْيٍء َال إِلََه إِّالَ ُهَو فَأَّىنَ ُتْؤفَُجلوَن [�افر ُ َربُُّجلْم َخا لُِكُم اّ�َ  ]40:62ذَ

11 ال�سحبء]  ِ   ]4:78قُْل �ُّلٌ ِمْن ِعْنِد اّ�َ

 هذه اآل�ت تثبت أن كل شيء خلقه هللا وحده.

  الّرش ب ال حيحيب اخلري واهللا لكن 

 ، كمالسيئات�يرضى �حلسنات، وال يرضى  هكل شيء، ولكنإّن هللا خلق  

  القرآن: يقول
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12 39:7َوَال َيْرَ� لِِعَباِدِه الُْجلْفَر  [الزمر[ 

13  ُلًِحا َتْرَضاه  ]27:19النمل[ َوأَْن أَْعَمَل َصا

14 لًِحا َتْرَضاهُ [األحقاف   ]46:15َوأَْن أَْعَمَل َصا

  ألعمال الصاحلة.� ىهذه اآل�ت تقول إن هللا سبحانه وتعاىل يرض

 وأبديةأزلية صفات اهللا مجيع 

مل خيلق حىت عندما  "اً خالق"ل كان هللا ه :لقد كان هناك نقاش يف املاضي

وأبدية، أي أن أزلية لذلك ال بد من معرفة أن صفات هللا  شيًئا يف هذا الكون.

كانت   "اخلالق"خلق الكون، فإن صفته قبل لق حىت كان متصفًا بصفة اخلهللا  

، ألن كل األبد حىتخالًقا  جلَّ وعالسيبقى هللا و بدون أدىن شك،  كاملة

  يف القرآن: جاءفقد  ال �اية.بداية و ليست هلا  ،أزليةتعاىل صفات هللا 

15  ٌلَِك لَُمْحِيي الَْمْوَ� َوُهَو �ََ� �ُّلِ َشْيٍء قَِدير   ]30:50الروم[ إِّنَ ذَ

هم يوم القيامة، ومع ذلك ال يزال هللا ييحإن هللا مل يقم �حياء األموات، بل سيُ 

 قيامحىت قبل متصف بصفة اإلحياء يدل على أنه هذا ، ىاملوتمبحىي ى يسمّ 

 صفاته.وينطبق الشيء نفسه على مجيع  ة.الساع

  .ةديالعق هآية مقتبسة من القرآن خبصوص هذ 15هذه ف

  



 

  الثالث املبحث

 عىل امللحدين أن يؤمنوا باهللا

 �لتفصيل:ا منه أدلة. انظر كال 7مبين على البحث هذا 

تلقائًيا وسوف صار موجودًا ، وأن الكون يرى بعض الناس أنه ال يوجد إلهٌ 

يقولون هم مللحدين. �ون سمَّ هؤالء الناس يُ و خالق. له  يسلو ؛ يومًا ما ينتهي

 .�عيننا راهنأن  نايمكنلكان هناك أي إله  لو، ألنه ليس هناك إله يُعبد هأن

 بطرق خمتلفة: مميكن دحضهو 

ليس إنه جب الوجود، اهللا هو و إن ) ال ميكن رؤية هللا من هذه العيون. 1(

يف اآلخرة نراه أن لنا عيننا. نعم، ميكن �راها نمثل األشياء الدنيوية اليت 

 ، لكن هذا غري ممكن يف الدنيا.األخرويةلعيون �

النيب أن نراه. حىت ميكن لنا أن النور فكيف من حجا�ً سبعني يف  تعاىل هللاإن 

  جاء يف احلديث:كما   "هنور أىن أرا"ملسو هيلع هللا ىلص قال وهو يروي املعراج: 

 ؟هأرا أىن نور قال ربک؟ رأيت هل ملسو هيلع هللا ىلص عن ابی ذر قال سألت رسول هللا

، 91 ص ،هأرا أىن نور السالم عليه قوله �ب اإلميان، کتاب مسلم، صحيح(

  )443/ 178الرقم 

، هي أقل نورًااليت ، الظهرية اليت خلقها ا�يف شمس روية الال ميكننا إذ ) 2(

 .على نورٍ  نرى ا� الذي هو نورٌ ميكن لنا أن فكيف 
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 ؤمن باهللا؟تال ملاذا 

كل منهم وجه خمتلف، بل إن طفلني من نفس ل) هناك باليني من البشر، 3(

خلق مثل هذا التنوع هو هللا الذي مساه من . انخمتلف انالوالدين هلما وجه

  يقول القرآن:كما  ،"رب العاملني" ــــالقرآن ب

لَِمَني  [الفاتحة ِ َرّبِ الَْعا   ]1:1الَْحْمُد ِ�َّ

 . العامل أمجعريب أن هللا يتدل على هذه اآلية 

 قيقة أن كلهذه احلصدق نعندما  عندما ثبت أن لكل شخص وجًها خمتلًفا،

ها كذلك، قلذا� خوجه خمتلف عن اآلخر، فمن الواجب االعتقاد �ن هناك 

  هو هللا.أال 

 نفسك؟بهل يمكنك ان متوت 

، نفسك بدون خالقب لدتَ إذا وُ مث لقنا �نفسنا. ننا خُ إ :) يقول امللحدون4(

 تَ لدملوت فكيف وُ على اة در لديك ق ت؟ ليسنفسكب فهل ميكنك أن متوت

  ؟نفسكب

 البقاء شاًبا دائًام ال يمكنك 

شاّ�ً امللحد يرغب يف أن يعيش شاً�، ويستغل كل الوسائل ليبقى إّن ) 5(

يس ، فهو لوخةشيخويبلغه إىل ال ، ولكن هناك من يضعفه يوًما بعد يومأبداً 

 يقول القرآن: ، كماإال هللا أحدٌ 
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ُكْم َوِمْنُجلْم َمْن ُيَردُّ  ُ َخلََقُجلْم ُثّمَ َيَتَوفَّا إَِىل أَْرذَِل الُْعُمِر لِكَْي َال َيْعلََم بَْعَد �ِلٍْم َشْ�ًئا إِّنَ َواّ�َ

َ �َلِيٌم قَِديٌر [النحل   ]16:70اّ�َ

حسب رغبتك؟ إذا كان  ةلي، فهل ميكنك العيش لفرتة طو نفسكلدت بإذا وُ 

 .تعاىل هللاهو اجلواب �لنفي، فالذي جيعلك تشيخ يوًما بعد يوم 

 عاًما؟ 125هل يمكنك العيش حتى 

من أي شخص آخر. إذا كان قد  ةليامللحد يرغب يف العيش لفرتة طو  إنّ ) 6(

لد من تلقاء عاًما. إذا كان قد وُ  125لد بنفسه، فهل ميكنه أن يعيش حىت وُ 

. ولكن هناك من نفسهب ةلينفسه، فيجب أن يكون قادرًا على العيش لفرتة طو 

 هللا:وهو يُعّرف م سالاإليه قال النيب إبراهيم علكما   ،وهو هللايت ميُ 

َ الَِّذي ُيْحِيي َوُيِميُت [البقرة   ]2:258إِذْ قَاَل إِبَْراِهيُم َرّيبِ

 .، وهو هللاخلقكهو الذي تك يمِ سيُ فالذي 

 اهللالذي ُحييي وُيميت هو 

ميتنا يُ سديث، إننا نؤمن �� ألنه احاألالقرآن و  آ�ت منإىل جانب ) 7(

ها�ن  تهو الذي خلقنا. وعندما ثبت ُمييتناذات يوم، و�لتايل فإن من 

، فهذا ال حيتاج ة والنارنواجل، جيب أن نؤمن بيوم القيامة، ناً ثبوً� بيّ احلقيقتان 

  إىل أدلة كثرية.
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 أن اهللا هو اخلالقفلنؤمن 

غفر ، اُحييي ومييتنسأل هللا: � من ، و جيب أن نؤمن �ن هللا هو اخلالق لذلك

اإلميان، فريجى أن ويف قلبك من  هذا ومتَّ  شهدتَ . إذا ةنأدخلين اجليل، و 

  .ويكتب لك الفالح يف اآلخرة يغفر هللا لك



 

  الرابع املبحث

 تعاىل رؤية اهللا

 .ةديعقاله هذعن أحاديث  10آ�ت من القرآن و  5 ذكرسن

 عراج أم ال؟امليف تعاىل هللا رأى الرسول ملسو هيلع هللا ىلص يف أن اختلف علماء اإلسالم 

 الرسول ملسو هيلع هللا ىلص مل ير هللا تعاىل.أن  قولت. مجاعة من العلماء 1

وهذا رأي أكثر  هللا أي نوره.رأى ملسو هيلع هللا ىلص ن الرسول إ. اجلماعة األخرى: 2

 العلماء.

ألنه رأى هللا نظرة خاطفة، ال �مة ملسو هيلع هللا ىلص عة الثالثة تقول: إن الرسول ام. اجل3

 له.�اية هللا ال ذات ألن  ؛يراهال ميكن ألحد أن 

 رأى هللا تعاىل بقلبه.ملسو هيلع هللا ىلص ن الرسول إالرابعة: عة اماجل. 4

 أمجعوا على أن املؤمنني سريون هللا �عينهم يف اآلخرة.كلهم اء  إال أن العلم

 األوىلاجلامعة 

 �ألدلة اآلتية:واستدلوا ن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص مل ير هللا أمجاعة من العلماء قالت 

ه، فقال هللا: انظر إىل اجلبل، اأن ير  من هللا مسالالطلب النيب موسى عليه لقد 

جعله دكاً هللا للجبل فلما جتلى رتاين، فإن مل يبق فال تقدر. سففإن بقي مكانه 
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. فثبت أننا ال نستطيع رؤية هللا يف الدنيا. ألن هذه العيون صعقاً  موسىخرَّ و 

  الدنيوية ال حتتمل رؤية هللا، كما يقول القرآن:

1  لَّمَا َجاَء ُموَ� لِِميَقاتَِنا َو�َلََّمُه َربُُّه قَاَل َرّبِ أَِرِين لَِجلِن َو  أَْنُظْر إِلَْيَك قَاَل لَْن َتَراِين َو

ْنُظْر إَِىل الَْجَبِل فَِإِن اْسَتَقّرَ َم�َحبَنُه فََسْوَف َتَراِين فَلَّمَا َتَجّ�َ َربُُّه لِلَْجَبِل َجَعلَُه َد�ًّحب وَ  َخّرَ ُموَ� ا

  ]7:143َصِعًقا [األعراف 

رى كن أن نال ميألنه  ؛ير هللامل  السالمأن النيب موسى عليه تقول اآلية هذه 

  الدنيا �ذه العيون.هذه هللا يف 

26:103 َال ُتْدِرُكُه اْألَبَْصاُر َوُهَو ُيْدِرُك اْألَبَْصاَر َوُهَو اللَِّطيُف الَْخِبُري [األنعام[  

  .كن أن تراهال ميلذلك  ؛تقول أن العيون ال تدرك هللاهذه اآلية 

3  إِّالَ َوْحًيا أَْو ِمْن َوَراِء ِحَجاٍب [الشورى ُ َِّمُه اّ�َ   ]42:51َوَما �َحبَن لَِبَشٍر أَْن ُي�َل

تقول أن هللا خياطب اإلنسان يف الدنيا �لوحي أو من وراء هذه اآلية 

. لذلك ذهب بعض العلماء إىل أن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص رأى هللا من وراء جاباحل

 :ير هللا �نه مل عائشة �، كما قالت  يره بعينيهملجاب و احل

1  ٌد َعْن َمْسُروٍق، قَاَل قـُْلُت لَِعاِئَشَة ـ رضى هللا عنها ـ َ� أُمََّتاْه َهْل َرَأى ُحمَمَّ

َثَكُهنَّ ملسو هيلع هللا ىلص َربَُّه فـََقاَلْت َلَقْد َقفَّ َشَعرِي ِممَّا قـُْلَت، أَْيَن أَْنَت ِمْن َثالَ  ٍث َمْن َحدَّ

َثَك َأنَّ ُحمَمًَّدا ملسو هيلع هللا ىلص رََأى َربَُّه فـََقْد َكَذبَ  َال  { ُمثَّ قـَرََأْت   . فـََقْد َكَذَب، َمْن َحدَّ

،  ي(صحيح البخار   تُْدرُِكُه األَْبَصاُر َوُهَو يُْدرُِك األَْبَصاَر َوُهَو اللَِّطيُف اْخلَِبريُ 

 )4855، الرقم: 860ص ، 53، النجم ةسور  ،ريکتاب التفس

  عينيه.بمل ير هللا  ملسو هيلع هللا ىلصجاء يف هذا احلديث أن النيب 
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2  أُمَّ اْلُمْؤِمِنَني أَْنِظرِيِين َوَال تـَْعَجِليِين أَملَْ يـَُقْل ا�َُّ َعزَّ  ...َعْن َمْسُروٍق �َ

فـََقاَلْت َأَ� أَوَُّل  َوَلَقْد َرآُه نـَْزَلًة ُأْخَرى } { { َوَلَقْد َرآُه ِ�ْألُُفِق اْلُمِبِني } َوَجلَّ 

َا ُهَو ِجْربِيُل  َهِذِه اْألُمَِّة َسَأَل َعْن َذِلَك َرُسوَل ا�َِّ َصلَّى ا�َُّ َعَلْيِه َوَسلََّم فـََقاَل ِإمنَّ

َر َهاتـَْنيِ اْلَمرَّ  َها َغيـْ َهِبطًا ِمْن السََّماِء ملَْ َأرَُه َعَلى ُصوَرتِِه الَِّيت ُخِلَق َعَليـْ تـَْنيِ َرأَيـُْتُه ُمنـْ

، انميکتاب اإلَساد�ا ِعَظُم َخْلِقِه َما بـَْنيَ السََّماِء ِإَىل اْألَْرِض (صحيح مسلم،  

 لةلي خرب یالنب رأی له، و یخر أنزلة َرآُه و لقد  وجل: عز قول ا� ی�ب معن

 )177/439، الرقم: 90ص ، االسراء

 .مل ير هللاملسو هيلع هللا ىلص كما يدل هذا احلديث على أن النيب 

3  ََسأَْلُت َرُسوَل ا�َِّ َصلَّى ا�َُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َهْل رَأَْيَت َربََّك  َعْن َأِيب َذرٍّ قَال

السالم نور  هعلي ه�ب قول، انميکتاب اإل(صحيح مسلم،  . قَاَل نُوٌر َأىنَّ أَرَاهُ 

 )178/443، الرقم: 91ص  ،هراأ ينأ

فأجاب:   ؟جعرا املهللا يف ليلة  يتَ هل رأ :ئلأن النيب ملسو هيلع هللا ىلص سُ يقول هذا احلديث 

 كيف أراه وهو نور؟

4  َقَاَم ِفيَنا َرُسوُل ا�َِّ َصلَّى ا�َُّ َعَلْيِه َوَسلََّم ِخبَْمِس   َعْن َأِيب ُموَسى قَال

النُّوُر َوِيف رَِوايَِة َأِيب َبْكٍر النَّاُر َلْو َكَشَفُه َألَْحَرَقْت ُسُبَحاُت  ِحَجابُهُ ... َكِلَماٍت 

�ب ، انميکتاب اإل(صحيح مسلم،  . َوْجِهِه َما انـْتَـَهى إِلَْيِه َبَصرُُه ِمْن َخْلِقهِ 

  )179/445، الرقم: 91ص  ال ينام، هللاإن السالم  هعلي هقول

حد أ ما وراء احلجاب. لذلك ال يقدر كل هذه األحاديث تدل على أن هللا

 ن يراه يف هذا العامل.أ
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 الثانيةاجلامعة 

نوره. وهذا قول أكثر بل اجلماعة الثانية أن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص مل ير هللا قالت و 

  �حلديث التايل:ا و ، واستدلالعلماء

5  ٍّقَاَل ُكْنُت َأْسأَلُُه َهْل رَأَْيَت ...  َعْن َعْبِد ا�َِّ ْبِن َشِقيٍق قَاَل قـُْلُت ِألَِيب َذر

، انميکتاب اإل(صحيح مسلم،   َربََّك قَاَل أَبُو َذرٍّ َقْد َسأَْلُت فـََقاَل َرأَْيُت نُورًا

  )178/444، الرقم: 91ص  نور، هللاإن السالم  هعلي ه�ب قول

 الثالثةاجلامعة 

نظرة بوسلم رأى ا�  أما ا�موعة الثالثة فتقول: إن الرسول صلى ا� عليه

�حلديث ا و واستدلله.  �ايةال  هه ألناير  وال ميكن ألحٍد أنخاطفة ال �مة 

 التايل:

6 دمحما ملسو هيلع هللا ىلص رأى ربهإن  :يقول مسعت بن عباس عكرمة يقول مسعت قال 

ما كذب تعاىل  ه�ب قول، انميکتاب اإل(السنن الكربى للنسائي،  عز وجل. 

كبري املعجم ال؛  11473، الرقم: 276ص  ،10، ج رأى الفؤاد ما

  )11619، الرقم: 242ص  ،11ج  بن عباس،عن ا عكرمة�ب  ،للطرباين

لذلك ميكن األبصار؛  دركه) تقول أنه ال ميكن أن ت6:103لكن اآلية (

 رأى ا� بنظرة خاطفة.صلى ا� عليه وسلم ن النيب �القول 
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 الرابعةاجلامعة 

، كما هقلببن الرسول صلى ا� عليه وسلم رأى ا� إعة الرابعة: اماجل وقالت

  جاء يف احلديث:

7 َما َكَذَب اْلُفَؤاُد َما رََأى بن عباسعن يوسف بن مهران عن ا﴿﴾ 

�ب  ،كبري للطربايناملعجم ال(ه. فؤادب عز وجل ل رأى ربها] ق53:11[النجم

  )12941م: ، الرق219ص  ،12ج  بن عباس،يوسف بن مهران عن ا

 املؤمنون اهللا يف اآلخرة ىَري س

يرى ا� أن حد ميكن ألال  هجلهمية تعتقد أن�كانت هناك طائفة تسمى   قدميا

ا� يف سريون  نيعلماء اإلسالم اتفقوا على أن املؤمنولكن حىت يف اآلخرة. 

القرآن م، كما جاء يف أعينه يروه أمامقدرة على أن ا� ال ريزقهموس اآلخرة

  :واألحاديث

4  ٌ23-75:22إَِىل َربَِّها َناِظَرةٌ [القيامة  ۞ُوُجوهٌ َيْوَمِئٍذ َناِضَرة[  

8  َأنَّ َأَ� ُهرَيـْرََة، َأْخبَـرَُه َأنَّ َ�ًسا قَاُلوا ِلَرُسوِل ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص َ� َرُسوَل ا�َِّ َهْل نـََرى

"َهْل ُتَضارُّوَن ِيف الشَّْمِس لَْيَس ُدونـََها  ... رَبـََّنا يـَْوَم اْلِقَياَمِة فـََقاَل َرُسوُل ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص 

فَِإنَُّكْم تـََرْونَُه َكَذِلَك (صحيح مسلم،    " قَاَل   . قَاُلوا َال َ� َرُسوَل ا�َِّ   .  " َسَحابٌ 

، الرقم: 92ص ، إثبات روية املؤمنني يف اآلخرة ر�م، انميکتاب اإل

  )178الرقم:  ،27ص  ،�ب فيما أنكرت اجلهمية ،؛ ابن ماجة182/451
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9  لِلَِّذيَن َأْحَسُنوا  َعْن ُصَهْيٍب، قَاَل َتَال َرُسوُل ا�َِّ ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ َهِذِه اآليََة}

ِإَذا َدَخَل َأْهُل اْجلَنَِّة اْجلَنََّة َوأَْهُل النَّاِر النَّاَر َ�َدى ُمَناٍد َ�   " َوقَاَل   اْحلُْسَىن َوزَِ�َدٌة}

فـَيَـُقوُلوَن َوَما ُهَو أَملَْ   . ُكْم ِعْنَد ا�َِّ َمْوِعًدا يُرِيُد َأْن يـُْنِجزَُكُموُه أَْهَل اْجلَنَِّة ِإنَّ لَ 

ُ َمَوازِينَـَنا َويـُبَـيِّْض ُوُجوَهَنا َويُْدِخْلَنا اْجلَنََّة َويـُْنِجَنا ِمَن النَّاِر قَاَل فـََيْكِشُف  يـُثـَقِِّل ا�َّ

ًئا َأَحبَّ ِإلَْيِهْم ِمَن النََّظِر إِلَْيِه احلَِْجاَب فـَيَـْنظُُروَن إِلَْيِه فـََوا �َِّ َما أَْعطَاُهُم ا�َُّ َشيـْ

إثبات روية املؤمنني يف ، انميکتاب اإل(صحيح مسلم،    .   " َوَال أَقـَرَّ َألْعُيِنِهْم 

�ب فيما أنكرت  ،؛ ابن ماجة181/449، الرقم: 92ص ، اآلخرة ر�م

 )187الرقم:  ،28ص  ،اجلهمية

10 قَاَل فـََهْل ُمتَاُروَن ِيف الشَّْمِس لَْيَس ُدونـََها ... َأنَّ َأَ� ُهرَيـْرََة َأْخبَـَرُمهَا

، ذانکتاب اآل(صحيح البخاري،    . َسَحاٌب قَاُلوا َال قَاَل فَِإنَُّكْم تـََرْونَُه َكَذِلكَ 

  )806، الرقم: 130ص ، �ب فضل السجود

  يف اجلنة.تعاىل و سبحانه ريون ا� سديث أن املؤمنني احهذه اآلية واأل يف

، فقد ا� يف اآلخرة أيًضا يرىأن أحد يستطيع ال  هاعتقدت طائفة اجلهمية أن

ال ميكن ؛ لذلك ا�درك أن تلعٍني ميكن ال تقول أنه التالية اليت  آلية�استدلوا 

 :يف اآلخرة أيًضا أن تراه عنيٌ 

5  6:103 ُيْدِرُك اْألَبَْصاَر َوُهَو اللَِّطيُف الَْخِبُري [األنعامَال ُتْدِرُكُه اْألَبَْصاُر َوُهَو[  

يف هذه اآلية تعين مشوًال، أي أن  "درك"أوقد أوضح علماء اإلسالم أن كلمة 

) 23-75:22(اآلية األخرى  ت، كما نصفقط�، بل تراه يط �أعيننا قد ال حت
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�لكامل ألنه م إحاطته كن هلولكن قد ال مي ،على رؤية املؤمنني � يف اجلنة

 فاآلية ال تعين أننا لن نتمكن من رؤية هللا يف اآلخرة. ؛مستحيل

  .ةديقالعه أحاديث خبصوص هذ 10آ�ت من القرآن و  5هذه ف

 



 

 اخلامس املبحث

  ملسو هيلع هللا ىلصالرسول خصائص عرش 

 .ه العقيدةهذيف خصوص حديثاً  16آية من القرآن و  12ذكر سن

 وهنا مل تعط لنيب أو رسول.وخصائص أُعطي الرسول ملسو هيلع هللا ىلص فضائل كثرية  وقد

. ال ومرتبته العالية مكانته الرفيعةإلظهار  ملسو هيلع هللا ىلصللرسول خصائص نذكر عشر 

  وفضائل مثله، فهو األفضل على اإلطالق.صفات ال ميتلك أحد  هشك أن

  هبلغ الُعٰلی بکمال

  هسنت مجيع خصالح
  

  هکشف الُدٰجی جبمال

  يه وآلهو علصلّ 
  

ختم للنيب ملسو هيلع هللا ىلص بغري علم والبعض ينكر اإلساءة أحياً� يرتكب بعض الناس 

حبه  سر ينغلكي ذكر فضائل النيب ملسو هيلع هللا ىلص نالكفر. لذلك ذي يفضي إىل النبوة ال

  .عليهايف قلوبنا ومنوت 

 ) الشفاعة الكربى1(

 طويالً  اً انتظار احلساب ينتظرون عندما شر يوم احلالناس كثريًا تضايق سي

وسيتوجهون إىل ؛ ينجوا ما فيه من املشقة يلك احلساب أبدأن يويرغبون 

، لكنهم لن احلساببدء ل هللاوا شفعأن يويطلبون منهم  العديد من األنبياء

صلى من رسول هللا الناس  ذرون. وأخريًا يقرتبتيكونوا مستعدين لذلك ويع
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 سمىمث يشفع هللا، ويقبل هللا شفاعته. وهذا يويرضى له.  هللا عليه وسّلم

  م.منح خصيصاً لرسول هللا صلى هللا عليه وسلّ الشفاعة الكربى اليت ستُ 

سيشفعون ن رينبياء اآلخحيصل لأل أيضا وهي اليت غرىالشفاعة الصوهناك 

أتقياء قبل هللا الشفاعة من سيوكذلك يف اجلنة. هللا دخلهم لقومهم حىت يٌ 

،  يةنسانمجيع اإلرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يف تص �لخيالشفاعة الكربى . و وصلحاء األمة

  كر يف احلديث:ذُ كما 

1  َُعْن أََنٍس َرِضَي ا�َُّ َعْنه  ُ قَاَل َرُسوُل ا�َِّ َصلَّى ا�َُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َجيَْمُع ا�َّ

ُمثَّ  ... النَّاَس يـَْوَم اْلِقَياَمِة فـَيَـُقوُلوَن َلْو اْسَتْشَفْعَنا َعَلى َربَِّنا َحىتَّ يُرَِحيَنا ِمْن َمَكانَِنا

َسْل تـُْعَطْه َوُقْل ُيْسَمْع َواْشَفْع ُتَشفَّْع َفَأْرَفُع َرْأِسي فََأْمحَُد  يـَُقاُل ِيل اْرَفْع َرْأَسكَ 

ا ُمثَّ أُْخرُِجُهْم ِمْن النَّاِر َوأُْدِخُلُهْم  َريبِّ بَِتْحِميٍد يـَُعلُِّمِين ُمثَّ َأْشَفُع فـََيُحدُّ ِيل َحد�

ثَّالَِثِة أَْو الرَّابَِعِة َحىتَّ َما بَِقَي ِيف النَّاِر ِإالَّ اْجلَنََّة ُمثَّ َأُعوُد فَأََقُع َساِجًدا ِمثْـَلُه ِيف ال

، اجلنة والنارصفة کتاب الرقاق، �ب َمْن َحَبَسُه اْلُقْرآُن. (صحيح البخاري،  

 )6565، الرقم: 1136ص 

 يذكر هذا احلديث ثالثة أشياء:

 الشفاعة الكربى.ملسو هيلع هللا ىلص الرسول ُيمنح س) 1(

 ته.دعو هللا يوم القيامة ويقبل هللا دعو يس) 2(

 من جهنم ما يشاء هللا له.العباد خرج ) سيُ 3(
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 ) الكوثر2(

  القرآن: يقول

1  ْنَحْر لَِربِّ  فََصّلِ   ۞إِنَّا أَْعَطْ�َناَك الَْجلْوَثَر  اْألَبَْرتُ  ُهوَ  َشحبنَِئَك  إِّنَ  ۞َك َوا

  ]2-108:1[الكوثر

 ذكر هذا:تهناك بعض األحاديث اليت  .هللامن  الكوثرأعطي تثبت اآلية أنه 

2  َحْوِضي َمِسريَُة َشْهٍر، َماُؤُه   َعْن َعْبُد ا�َِّ ْبُن َعْمرٍو: قَاَل النَِّيبُّ ملسو هيلع هللا ىلص"

أَبـَْيُض ِمَن اللََّنبِ، َورُِحيُه َأْطَيُب ِمَن اْلِمْسِك، وَِكيزَانُُه َكُنُجوِم السََّماِء، َمْن َشِرَب 

، ص احلوضيف کتاب السنة، �ب (صحيح البخاري،    .  " َها َفَال َيْظَمُأ أََبًدا ِمنْـ 

 )6579، الرقم: 1138

3  ُْعُت أََنَس ْبَن َماِلٍك، يـَُقول   " ِإنَُّه أُْنزَِلْت َعَلىَّ آنًِفا ُسورٌَة  "   : فـََقالَ  ...  : مسَِ

َناَك اْلَكْوثـََر} ِبْسِم ا�َِّ الرَّْمحَِن الرَِّحي   فـََقرََأ   .  ا    ِم {ِإ�َّ أَْعطَيـْ َحىتَّ َخَتَمَها فـََلمَّ

  "   : قَاَل   . ا�َُّ َوَرُسولُُه أَْعَلُم   : قَاُلوا   .   " َهْل َتْدُروَن َما اْلَكْوثـَُر   "   : قـَرَأََها قَاَل 

ٌر َكِثٌري َعَلْيِه َحْوٌض َترُِد َعَلْيِه فَِإنَُّه نـَْهٌر َوَعَدنِيِه َريبِّ َعزَّ َوَجلَّ ِيف اْجلَنَِّة، وَ  َعَلْيِه َخيـْ

، �ب سنةکتاب ال(صحيح البخاري،    . " أُمَِّيت يـَْوَم اْلِقَياَمِة آنِيَـُتُه َعَدُد اْلَكَواِكبِ 

 )4747، الرقم: 671، ص احلوضيف 

ن لغريه سُيكرم مع الكوثر ولن يكو ملسو هيلع هللا ىلص هذه األحاديث تثبت أن رسول هللا 

  هذا االمتياز.
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 والفضيلة ) الوسيلة3(

  وقد ذكر يف احلديث:

4  َع النَِّيبَّ ملسو هيلع هللا ىلص يـَُقوُل ْعُتُم   "  َعْن َعْبِد ا�َِّ ْبِن َعْمرِو ْبِن اْلَعاِص، أَنَُّه مسَِ ِإَذا مسَِ

 ُ اْلُمَؤذَِّن فـَُقوُلوا ِمْثَل َما يـَُقوُل ُمثَّ َصلُّوا َعَلىَّ فَِإنَُّه َمْن َصلَّى َعَلىَّ َصَالًة َصلَّى ا�َّ

َبِغي ِإالَّ لَِعْبٍد َعَلْيِه ِ�َا  َعْشرًا ُمثَّ َسُلوا ا�ََّ ِيلَ اْلَوِسيَلَة فَِإنـََّها َمْنزَِلٌة ِيف اْجلَنَِّة َال تـَنـْ

ِمْن ِعَباِد ا�َِّ َوأَْرُجو َأْن َأُكوَن أََ� ُهَو َفَمْن َسَأَل ِيلَ اْلَوِسيَلَة َحلَّْت َلُه الشََّفاَعُة 

 هاستحباب القول مثل قول املؤذن ملن مسع (صحيح مسلم شريف ، �ب    "  .

 ؛383/849، الرقم 163 ص الوسيلة، هل هللا يسأل مث النيب علی يصلي مث

، الرقم 824رتمذي، کتاب املناقب، �ب سلو يل الوسيلة، ص سنن ال

3612 (  

5  َأنَّ َرُسوَل ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل ، َمْن قَاَل ِحَني َيْسَمُع  "  َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد ا�َِّ

ْعَوِة التَّامَِّة َوالصََّالِة اْلَقائَِمِة آِت ُحمَمًَّدا اْلَوِسيَلَة  النَِّداَء اللَُّهمَّ َربَّ َهِذِه الدَّ

  .  " َواْلَفِضيَلَة َوابـَْعْثُه َمَقاًما َحمُْموًدا الَِّذي َوَعْدتَُه، َحلَّْت َلُه َشَفاَعِيت يـَْوَم اْلِقَياَمِة 

، الرقم 102البخاري، کتاب األذان، �ب الدعاء عند النداء، ص  صحيح(

614( 

صلى هللا أن الوسيلة مكانة عظيمة سُتمنح للرسول تدل على هذه األحاديث 

  م خاصًة. عليه وسلّ 
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 ) لواء احلمد4(

يسبقه فيه مل  حبمدٍ هللا ح مد وسي ،إكرامًا لهلواء احلمد ملسو هيلع هللا ىلص سيعطي هللا للنيب 

 ، كما جاء يف احلديث:أحد غريه

6  أََ� أَوَُّل النَّاِس ُخُروًجا   "  َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، قَاَل قَاَل َرُسوُل ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص

رُُهْم ِإَذا أَِيُسوا ِلَواُء اْحلَْمدِ  يـَْوَمِئٍذ بَِيِدي  ِإَذا بُِعثُوا َوأََ� َخِطيبـُُهْم ِإَذا َوَفُدوا َوأََ� ُمَبشِّ

، �ب أ� أول الناس رتمذيسنن ال(   " َوأََ� َأْكَرُم َوَلِد آَدَم َعَلى َريبِّ َوَال َفْخَر .

 )3610، الرقم 823خروجا إذا بعثوا، ص 

 يوم القيامة.لواء احلمد سيحمل  ملسو هيلع هللا ىلصالرسول يدل أن هذا احلديث 

 خاتم األنبياءإّنه ) 5(

 ، كما يف القرآنبعدهال نيب األنبياء يعين أنه  خامت ملسو هيلع هللا ىلصهللا رسول إّن 

 :واألحاديث

2  ِبِ�ُّل ُ ِ َوَخاَتَم الّنَِبّيَِني َو�َحبَن اّ�َ لَِجلْن َرُسوَل اّ�َ لُِكْم َو َما �َحبَن ُمَحّمٌَد أََبا أََحٍد ِمْن ِرَجا

 ] 33:40َشْيٍء �َلِيًما [األحزاب

7  َالنَِّبيِّنيَ  أََ� َخامتُِ " :َعْن َأِيب ُهرَيـْرََة ـ رضى هللا عنه َأنَّ َرُسوَل ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص قَال "  .  

؛ سنن 3535، رقم 595(صحيح البخاري، �ب خامت النبيني ، ص 

، رقم 509الرتمذي، �ب ما جاء ال تقوم الساعة حتی خيرج کذابون، ص 

2219 (  
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8 ابُونَ  أُمَِّيت  ِيف  َسَيُكونُ  ِإنَّهُ : ... ملسو هيلع هللا ىلص ن قال قال رسول هللاعن ثو�  َكذَّ

 ِمنْ  طَائَِفةٌ  تـَزَالُ  َوالَ  بـَْعِدي َنِيبَّ  الَ  النَِّبيِّنيَ  َخامتَُ  َوَأ�َ  َنِيبٌّ  أَنَّهُ  يـَْزُعمُ  ُكلُُّهمْ  َثالَثُونَ 

َال َيُضرُُّهْم َمْن َخاَلَفُهْم  " ُمثَّ اتـََّفَقا   .   " ينَ ظَاِهرِ  "  ِعيَسى اْبنُ  قَالَ   . "احلَْقِّ  َعَلى أُمَِّيت 

 ص ا،ه(أبوداود، کتاب الفنت، �ب ذکر الفنت و دالئل  . " َحىتَّ َ�ِْيتَ أَْمُر ا�َِّ 

 )4252 رقم ،596

يت بعده هو خامت النبيني وال �ملسو هيلع هللا ىلص ذه اآل�ت واألحاديث أن الرسول �ثبت 

 بعده يعترب كاذ�ً. وةنبالنيب. لذلك من ادعى 

 نبي للبرشية مجعاءإنه ) 6(

(عليهم السالم) لقوم معني، أو لوقت معني، لكن هللا الرسل واألنبياء  أرسل

ميتلك القيامة. لذلك يوم حىت  أرسله هللا للناس مجيعًا واجلنملسو هيلع هللا ىلص النيب دمحم 

  ، كما قال هللا تعاىل يف القرآن:على اآلخرين ا�از تميفضيلة أكثر و 

3  ً24:28سبأ ا [َوَما أَْرَسلَْناَك إِّالَ �َحبفًَّة لِلّنَاِس بَِشًريا َوَنِذير[ 

4  إِلَْيُجلْم َجِميًعا  [األعراف ِ  ]7:158قُْل َيا أَيَُّها الّنَاُس إِّينِ َرُسوُل اّ�َ

5  21:107َوَما أَْرَسلَْناَك إِّالَ َرْحَمًة لِلَْعالَِمَني  [األن�ياء[ 

6   ْسَالَم ِديًنا الَْيْوَم أَْكَملُْت لَُجلْم ِديَنُجلْم َوأَْتَمْمُت �َلَْيُجلْم نِْعَمِيت َوَرِضيُت لَُجلُم اْإلِ

 ]5:3[المائدة 

7  ُْنِس أَلَْم َيأْتُِكْم ر  ]6:130ُسٌل ِمْنُجلْم  [األنعام َيا َمْعَشَر الِْجّنِ َواْإلِ

 رسل إىل البشرية مجعاء واجلن أيًضا.أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص أُ تثبت هذه اآل�ت 
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 عراجوامل اإلرساء) 7(

�إلسراء من املسجد احلرام إىل املسجد األقصى  ملسو هيلع هللا ىلص الرسولأكرم هللا تعاىل 

. وهذا من خصائص واألسرار اللطيفة العظيمة هآ�ت، فأراه السماءإىل املعراج و 

  :األحاديثو  يف القرآنجاء  وقد .من األنبياء لغريه صلحيمل و  لنيب ملسو هيلع هللا ىلصا

8  ُسْبَحاَن الَِّذي أَْسَرى بَِعْبِدِه لَْيًال ِمَن الَْمْسِجِد الَْحَراِم إَِىل الَْمْسِجِد اْألَقَْ� الَِّذي

ِميُع الَْبِصُري  [اإلسراء لُِنِرَيُه ِمْن آ َنا َحْولَهُ بَاَركْ   ]17:1َياتَِنا إِنَُّه ُهَو الّسَ

9 ى  [النجم لََقْد َرأَى ِمْن آ  ]53:18َياِت َربِِّه الُْجلْربَ

9  رضى هللا عنهما َأنَّ َنِيبَّ ا�َِّ َماِلِك ْبِن َصْعَصَعَة َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، َعْن

َلَة ُأْسرَِي بِِه ملسو هيلع هللا ىلص  ثـَُهْم َعْن لَيـْ َا قَاَل ِيف احلِْْجِر ـ   " َحدَّ َنَما َأَ� ِيف احلَِْطيِم ـ َوُرمبَّ بـَيـْ

ْعُتُه يـَُقوُل َفَشقَّ ـ َما بـَْنيَ َهِذِه ِإَىل َهِذِه ـ 
ُمْضَطِجًعا، ِإْذ أََ�ِين آٍت فـََقدَّ ـ قَاَل َومسَِ

ْعُتُه فـَُقْلُت لِْلَجاُروِد َوْهَو ِإَىل  َجْنِيب َما يـَْعِين بِِه قَاَل ِمْن ثـُْغرَِة َحنْرِِه ِإَىل ِشْعَرتِِه، َومسَِ

ِه ِإَىل ِشْعَرتِِه ـ َفاْسَتْخرََج قـَْلِيب، ُمثَّ أُتِيُت ِبَطْسٍت ِمْن َذَهٍب َممُْلوَءٍة  يـَُقوُل ِمْن َقّصِ

َماِر أَبـَْيضَ ابٍَّة ُدوَن اْلبَـغْ ِإميَاً�، فـَُغِسَل قـَْلِيب ُمثَّ ُحِشَي، ُمثَّ أُوتِيُت ِبدَ 
  .  " ِل َوفـَْوَق احلِْ

فـََقاَل َلُه اْجلَاُروُد ُهَو اْلبـُرَاُق َ� أََ� َمحْزََة قَاَل أََنٌس نـََعْم، َيَضُع َخْطَوُه ِعْنَد أَْقَصى 

نـَْيا فَاْستَـْفَتَح، َفُحِمْلُت َعَلْيِه، فَاْنطََلَق ِيب ِجْربِيُل َحىتَّ أََتى السََّماَء الدُّ  "َطْرِفِه 

ِقيَل َوَقْد أُْرِسَل ِإلَْيِه قَاَل   . ِقيَل َوَمْن َمَعَك قَاَل ُحمَمَّدٌ   . َفِقيَل َمْن َهَذا قَاَل ِجْربِيلُ 

ِقيَل َمْرَحًبا بِِه، فَِنْعَم اْلَمِجيُء َجاَء فـََفَتَح، فـََلمَّا َخَلْصُت، فَِإَذا ِفيَها آَدُم،   . نـََعمْ 

َفَسلَّْمُت َعَلْيِه فـََردَّ السََّالَم ُمثَّ قَاَل َمْرَحًبا ِ�ِالْبِن   . ا أَبُوَك آَدُم َفَسلِّْم َعَلْيهِ فـََقاَل َهذَ 

ُمثَّ َصِعَد َحىتَّ أََتى السََّماَء الثَّانَِيَة َفاْستَـْفَتَح، ِقيَل َمْن   . الصَّاِلِح َوالنَِّيبِّ الصَّاِلحِ 

ِقيَل   . ِقيَل َوَقْد أُْرِسَل إِلَْيِه قَاَل نـََعمْ   . َوَمْن َمَعَك قَاَل ُحمَمَّدٌ  ِقيلَ   . َهَذا قَاَل ِجْربِيلُ 
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فـََفَتَح، فـََلمَّا َخَلْصُت، ِإَذا َحيَْىي َوِعيَسى، َوُمهَا ابـَْنا   . َمْرَحًبا ِبِه فَِنْعَم اْلَمِجيُء َجاءَ 

َفَسلَّْمُت فـََردَّا، ُمثَّ قَاَال َمْرَحًبا ِ�َألِخ   . َمااْخلَاَلِة قَاَل َهَذا َحيَْىي َوِعيَسى َفَسلِّْم َعَلْيهِ 

ُمثَّ َصِعَد ِيب ِإَىل السََّماِء الثَّالِثَِة، فَاْستَـْفَتَح ِقيَل َمْن َهَذا   . الصَّاِلِح َوالنَِّيبِّ الصَّاِلحِ 

ِقيَل   . َل ِإَلْيِه قَاَل نـََعمْ ِقيَل َوَقْد أُْرسِ   . ِقيَل َوَمْن َمَعَك قَاَل ُحمَمَّدٌ   . قَاَل ِجْربِيلُ 

ا َخَلْصُت ِإَذا يُوُسفُ   . َمْرَحًبا بِِه، فَِنْعَم اْلَمِجيُء َجاءَ  قَاَل َهَذا   . فـَُفِتَح، فـََلمَّ

َفَسلَّْمُت َعَلْيِه فـََردَّ، ُمثَّ قَاَل َمْرَحًبا ِ�َألِخ الصَّاِلِح َوالنَِّيبِّ   . يُوُسُف َفَسلِّْم َعَلْيهِ 

اِلِح، ُمثَّ َصِعَد ِيب َحىتَّ أََتى السََّماَء الرَّابَِعَة، فَاْستَـْفَتَح، ِقيَل َمْن َهَذا قَاَل الصَّ 

ِقيَل َمْرَحًبا   . ِقيَل أََوَقْد أُْرِسَل إِلَْيِه قَاَل نـََعمْ   . ِقيَل َوَمْن َمَعَك قَاَل ُحمَمَّدٌ   . ِجْربِيلُ 

ِتَح، فـََلمَّا َخَلْصُت ِإَىل ِإْدرِيَس قَاَل َهَذا ِإْدرِيُس فـَفُ   . بِِه، فَِنْعَم اْلَمِجيُء َجاءَ 

ُمثَّ   . َفَسلَّْمُت َعَلْيِه فـََردَّ ُمثَّ قَاَل َمْرَحًبا ِ�َألِخ الصَّاِلِح َوالنَِّيبِّ الصَّاِلحِ   . َفَسلِّْم َعَلْيهِ 

ِقيَل   . َمْن َهَذا قَاَل ِجْربِيلُ  َصِعَد ِيب َحىتَّ أََتى السََّماَء اْخلَاِمَسَة، فَاْستَـْفَتَح، ِقيلَ 

ِقيَل َمْرَحًبا بِِه، فَِنْعَم   . ِقيَل َوَقْد أُْرِسَل إِلَْيِه قَاَل نـََعمْ   . َوَمْن َمَعَك قَاَل ُحمَمٌَّد ملسو هيلع هللا ىلص

َفَسلَّْمُت   . َلْيهِ فـََلمَّا َخَلْصُت فَِإَذا َهاُروُن قَاَل َهَذا َهاُروُن َفَسلِّْم عَ   . اْلَمِجيُء َجاءَ 

ُمثَّ َصِعَد ِيب َحىتَّ أََتى   . َعَلْيِه فـََردَّ ُمثَّ قَاَل َمْرَحًبا ِ�َألِخ الصَّاِلِح َوالنَِّيبِّ الصَّاِلحِ 

ِقيَل َمْن َمَعَك قَاَل   . السََّماَء السَّاِدَسَة، فَاْستَـْفَتَح، ِقيَل َمْن َهَذا قَاَل ِجْربِيلُ 

قَاَل َمْرَحًبا بِِه، فَِنْعَم اْلَمِجيُء َجاَء، فـََلمَّا   . َوَقْد أُْرِسَل إِلَْيِه قَاَل نـََعمْ  ِقيلَ   . ُحمَمَّدٌ 

َخَلْصُت، فَِإَذا ُموَسى قَاَل َهَذا ُموَسى َفَسلِّْم َعَلْيِه، َفَسلَّْمُت َعَلْيِه فـََردَّ ُمثَّ قَاَل 

فـََلمَّا َجتَاَوْزُت َبَكى، ِقيَل َلُه َما يـُْبِكيَك   . حِ َمْرَحًبا ِ�َألِخ الصَّاِلِح َوالنَِّيبِّ الصَّالِ 

قَاَل أَْبِكي َألنَّ ُغَالًما بُِعَث بـَْعِدي، َيْدُخُل اْجلَنََّة ِمْن أُمَِّتِه َأْكثـَُر َمْن َيْدُخُلَها ِمْن 

ِقيَل َمْن َهَذا قَاَل ُمثَّ َصِعَد ِيب ِإَىل السََّماِء السَّابَِعِة، فَاْستَـْفَتَح ِجْربِيُل،   . أُمَِّيت 

قَاَل َمْرَحًبا   . قَاَل نـََعمْ   . ِقيَل َوَقْد بُِعَث إِلَْيهِ   . ِقيَل َوَمْن َمَعَك قَاَل ُحمَمَّدٌ   . ِجْربِيلُ 
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  . بِِه، فَِنْعَم اْلَمِجيُء َجاَء فـََلمَّا َخَلْصُت، فَِإَذا إِبـْرَاِهيُم قَاَل َهَذا أَبُوَك َفَسلِّْم َعَلْيهِ 

ُمثَّ   . َل َفَسلَّْمُت َعَلْيِه، فـََردَّ السََّالَم قَاَل َمْرَحًبا ِ�ِالْبِن الصَّاِلِح َوالنَِّيبِّ الصَّاِلحِ قَا

تَـَهى، فَِإَذا نَِبُقَها ِمْثُل ِقَالِل َهَجَر، َوِإَذا َوَرقـَُها ِمْثُل آَذاِن  رُِفَعْت ِيل ِسْدرَُة اْلُمنـْ

تَـَهى، َوِإَذا أَْربـََعُة أَنـَْهاٍر نـَْهرَاِن َ�ِطَناِن، َونـَْهرَاِن  اْلِفيَـَلِة قَاَل َهِذِه ِسْدرَةُ  اْلُمنـْ

فـَُقْلُت َما َهَذاِن َ� ِجْربِيُل قَاَل أَمَّا اْلَباِطَناِن، فـَنَـَهرَاِن ِيف اْجلَنَِّة، َوأَمَّا   . ظَاِهرَانِ 

ْيُت اْلَمْعُموُر، ُمثَّ أُتِيُت �َِِ�ٍء ِمْن َمخٍْر، ُمثَّ رُِفَع ِيل اْلبَـ   . الظَّاِهرَاِن فَالنِّيُل َواْلُفرَاتُ 

َها  ، فـََقاَل ِهَي اْلِفْطرَُة أَْنَت َعَليـْ َوِإَ�ٍء ِمْن َلَنبٍ َوِإَ�ٍء ِمْن َعَسٍل، فََأَخْذُت اللََّنبَ

ْعُت َفَمَرْرُت فـََرجَ   . ُمثَّ فُِرَضْت َعَلىَّ الصََّلَواُت َمخِْسَني َصالًَة ُكلَّ يـَْومٍ   . َوأُمَُّتكَ 

قَاَل ِإنَّ أُمََّتَك   . َعَلى ُموَسى، فـََقاَل ِمبَا أُِمْرَت قَاَل أُِمْرُت ِخبَْمِسَني َصَالًة ُكلَّ يـَْومٍ 

َلَك، َوَعاجلَُْت  َال َتْسَتِطيُع َمخِْسَني َصَالًة ُكلَّ يـَْوٍم، َوِإّينِ َوا�َِّ َقْد َجرَّْبُت النَّاَس قـَبـْ

فـََرَجْعُت،   . َأَشدَّ اْلُمَعاَجلَِة، فَاْرِجْع ِإَىل َربَِّك فَاْسأَْلُه التَّْخِفيَف ألُمَِّتكَ  َبِين ِإْسرَائِيلَ 

فـََوَضَع َعينِّ َعْشرًا، فـََرَجْعُت ِإَىل ُموَسى فـََقاَل ِمثْـَلُه، فـََرَجْعُت فـََوَضَع َعينِّ َعْشرًا، 

فـََوَضَع َعينِّ َعْشرًا، فـََرَجْعُت ِإَىل ُموَسى  فـََرَجْعُت ِإَىل ُموَسى فـََقاَل ِمثْـَلُه، فـََرَجْعتُ 

فـََقاَل ِمثْـَلُه، فـََرَجْعُت َفأُِمْرُت بَِعْشِر َصَلَواٍت ُكلَّ يـَْوٍم، فـََرَجْعُت فـََقاَل ِمثْـَلُه، 

فـََرَجْعُت َفأُِمْرُت ِخبَْمِس َصَلَواٍت ُكلَّ يـَْوٍم، فـََرَجْعُت ِإَىل ُموَسى، فـََقاَل ِمبَا أُِمْرَت 

قَاَل ِإنَّ أُمََّتَك َال َتْسَتِطيُع َمخَْس َصَلَواٍت    . ْلُت أُِمْرُت ِخبَْمِس َصَلَواٍت ُكلَّ يـَْومٍ قُـ 

َلَك، َوَعاجلَُْت َبِين ِإْسرَائِيَل َأَشدَّ اْلُمَعاَجلَِة،  ُكلَّ يـَْوٍم، َوِإّينِ َقْد َجرَّْبُت النَّاَس قـَبـْ

قَاَل َسأَْلُت َريبِّ َحىتَّ اْسَتْحيَـْيُت،   . ْخِفيَف ألُمَِّتكَ فَاْرِجْع ِإَىل َربَِّك فَاْسأَْلُه التَّ 

َوَلِكْن أَْرَضى َوأَُسلُِّم ـ قَاَل ـ فـََلمَّا َجاَوْزُت َ�َدى ُمَناٍد أَْمَضْيُت َفرِيَضِيت َوَخفَّْفُت 

( صحيح البخاري، کتاب مناقب األنصار، �ب املعراج، ص   .  " َعْن ِعَباِدي

 )3887، رقم 652
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عراج املإىل السماء يف ُعرج به أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص تثبت هذه اآل�ت واألحاديث 

 .الكربى خالهلا هللاورأى من آ�ت 

 الكريم ) القرآن8(

صلى ، لكن النيب صحائفوقد أُعطي بعض األنبياء اآلخرين كتًبا مقدسة أو 

 رآن:، كما جاء يف القالعظيم القرآنأعطي  هللا عليه وسلم

10  لَْنا �َلَْيَك الُْقْرَآَن َتْ�ِيًال   ]76:23اإلنسحبن  [إِنَّا َنْحُن َنّزَ

10 15:87 اِين َوالُْقْرَآَن الَْعِظيَم [الحجرَتْ�َناَك َسْبًعا ِمَن الَْمثَ َولََقْد آ[ 

 حبيب اهللا إنه) 9(

منها و ، الناس إىل هللاوأكرم كان أحب   أن النيب ملسو هيلع هللا ىلصثبت بعدة أحاديث  وقد

  ما يلي:

10  َعْن َعِليِّ بن َعِليٍّ اْلَمكِّيِّ اهلِْالِيلِّ َعْن أَبِيِه، قَاَل : َدَخْلُت َعَلى َرُسوِل

َأَ� َخاَمتُ النَِّبيَِّني ،  ․․․․․ ا�َِّ َصلَّى ا�َُّ َعَلْيِه َوَسلََّم ِيف َشَكاتِِه الَِّيت قُِبَض ِفيَها

(طربانی کبري، ج . ِإَىل ا�َِّ َعزَّ َوَجلَّ  النَِّبيَِّني َعَلى ا�َِّ ، َوَأَحبُّ اْلَمْخُلوِقنيَ َوَأْكَرُم 

؛ مستدرک للحاکم ،  2675، رقم 57بقية االخبار احلسن بن علی ،  ،3

کتاب توارخ املتقدمني من االنبياء و املرسليني، �ب و من کتاب آ�ت رسول 

 ) )4228، رقم 672، ص 2 ج النبوة، دالئلهي التی  ملسو هيلع هللا ىلص هللا

11 أََ� َأوَُّل النَّاِس ُخُروًجا  "  :َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، قَاَل قَاَل َرُسوُل ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص

رُُهْم ِإَذا أَِيُسوا ِلَواُء ا ْحلَْمِد يـَْوَمِئٍذ بَِيِدي ِإَذا بُِعثُوا َوأََ� َخِطيبـُُهْم ِإَذا َوَفُدوا َوأََ� ُمَبشِّ
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(سنن الرتمذي، �ب ا� اول الناس   .  " َوأََ� َأْكَرُم َوَلِد آَدَم َعَلى َريبِّ َوَال َفْخرَ 

 )3610، رقم 823خروجا اذا بعثوا، ص 

 إىل هللا.لق كان أحب اخل  أن النيب ملسو هيلع هللا ىلصتثبت هذه األحاديث 

 إنه سيد األولني واآلخرين) 10(

  ثبت ذلك بعدة أحاديث، منها ما يلي: وقد

12  َعْن َأِيب ُهرَيـْرََة رضى هللا عنه قَاَل ُكنَّا َمَع النَِّيبِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِيف َدْعَوٍة ... َوقَاَل  

أََ� َسيُِّد اْلَقْوِم يـَْوَم اْلِقَياَمِة. (صحيح البخاري، کتاب أحاديث األنبياء، �ب  "

، رقم 555﴾ ص 11:25 ها نـُْوحاًٰ اِٰلی قـَْومِ اَْرَسْلنَ  َلَقدْ  وَ  ﴿ وجل عز قول هللا

3340( 

13  َعْن َأِيب ُهرَيـْرََة، قَاَل قَاَل َرُسوُل ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص: "أََ� َسيُِّد َوَلِد آَدَم َوأَوَُّل َمْن

التخيري بني  د، �ب يفؤ بو دا(أ  .  ُمَشفٍَّع"تـَْنَشقُّ َعْنُه اَألْرُض َوأَوَُّل َشاِفٍع َوأَوَُّل 

 )4673، رقم 660م السالم، ص هنبياء علياأل

 وخصائصه؛ حديثًا تثبت فضل النيب ملسو هيلع هللا ىلص 13آ�ت من القرآن و  10ذكر� 

�ي شكل من األشكال. ساءة إليه وعدم اإلوإكرامه لذلك، جيب اتباعه 

كما فعل املسيحيون مع احلدود  جاوز ه وال نتمدحبالغ يف نلكن علينا أن ال و 

�ى النيب ملسو هيلع هللا ىلص عن وقد  ،لهه إىل مرتبة اإلو رفعالسالم ��م النيب عيسى عليه 

 ذلك.



 75 |ملسو هيلع هللا ىلص عشر خصائص الرسول  املبحث اخلامس:

 ملسو هيلع هللا ىلصال ينبغي جتاوز احلد يف مدح الرسول 

 القرآن:فقد جاء يف 

11  5:77قُْل َيا أَْهَل الِْجلَتاِب َال َتْغلُوا ِيف ِديِنُكْم �َْريَ الَْحّقِ [المائدة[ 

12  إِّالَ الَْحّقَ [ال�سحبء ِ  ]4:171َال َتْغلُوا ِيف ِديِنُكْم َوَال َتُقولُوا �ََ� اّ�َ

على  واقتصر يبالغة يف فضائل الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، بل أن مني أن يتجنبوا امللعلى املسف

منع من اإلطراء  ، كما جاء يف بعض األحاديثواحلديث لقرآنما هو �بت �

 :واملبالغة

14  ،َع ُعَمَر َعِن اْبِن َعبَّاٍس ْعُت النَِّيبَّ مسَِ رضى هللا عنه يـَُقوُل َعَلى اْلِمنـَْربِ مسَِ

َا أََ� َعْبُدُه، فـَُقوُلوا   "  ملسو هيلع هللا ىلص يـَُقوُل  َال ُتْطُروِين َكَما َأْطَرِت النََّصاَرى اْبَن َمْرَميَ، فَِإمنَّ

، 580ص  (صحيح البخاري، کتاب أحاديث األنبياء،  .  " َعْبُد ا�َِّ َوَرُسولُُه 

 )3445رقم 

من املبالغة يف مدحه كما فعل منعنا  أن الرسول ملسو هيلع هللا ىلصدلُّ على يهذا احلديث 

صلى طلب النيب و ��م جعلوه موازً� �  السالمعليه النصارى مع النيب عيسى 

 من املسلمني أن يدعوه فقط عبد هللا ورسوله. هللا عليه وسلم

  هناك حديث آخر:

15  ْقَاَل قَاَل النَِّيبُّ ملسو هيلع هللا ىلص  َعن ، ُوا بـَْنيَ األَنِْبَياءِ  "َأِيب َسِعيٍد اْخلُْدرِيِّ
  .  " َال ُختَريِّ

 رقم ،660 ص السالم، مهنبياء عليالتخيري بني األ د، �ب يفؤ (أبو دا

4668(  
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صلى  مع أنه�ى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عن التفضيل بني األنبياء، ديث ويف هذه احل

ال نبالغ يف املدح أكثر مما . واملراد أن هللا عليه وسلم أفضل من سائر األنبياء

   ورد يف اآل�ت واألحاديث.

البدعة،  يمما ورد يف القرآن واحلديث هالز�دة على جاء يف احلديث اآليت أن و 

 ، فال بد من اجتنابه:ةوالبدعة ضالل

16  َُّثِين َعْبُد الرَّْمحَِن ْبُن َعْمرٍو السَُّلِمي ُكْم َوُحمَْدَ�ِت األُُموِر فَِإنَّ  ... َحدَّ َوِإ�َّ

(أبو داود، کتاب السنة ، �ب فی لزوم     . " ُكلَّ ُحمَْدثٍَة ِبْدَعٌة وَُكلَّ ِبْدَعٍة َضالََلٌة 

ح مسلم، کتاب اجلمعة، �ب ختفيف ؛  صحي4607، رقم 651السنة، ص 

  )867/2005، رقم 347الصالة و اخلطبة، ص 

 هألن ؛دوداحلأحاديث أنه جيب أال نتجاوز  3 و ني اآليتنيات�ثبت فقد 

 .والضالل سيؤدي إىل االحنراف

 .قيدةالعه حديثاً خبصوص هذ 16آية و  12ذه وه



 

  السادس املبحث

 فضلهملكنه أو  برش ملسو هيلع هللا ىلصالرسول إن 

 :عقيدةالذه هبصدد أحاديث  8 آية من القرآن و 28 ذكرنس

كل هذه و اإلميان نور أيضا، و نبوته نور، و نور، ملسو هيلع هللا ىلص على النيب نزل قرآن الذي أُ ال

هذه وفق نوري فإنه ؛ على الوجه األكمل ملسو هيلع هللا ىلصالنيب وفرة لدى الصفات مت

كان �كل الطعام ويشرب و لد بني البشر، وُ  هنأل؛ يف ذاته بشرالصفات، لكنه 

  مضي حياته كإنسان.تزوج و املاء، و 

 بٌرش ن أنه علِ أن يُ  ملسو هيلع هللا ىلصئل النبي ُس 

بني الناس از تمي، ولكنه بشرأن يعلن أنه ملسو هيلع هللا ىلص النيب ُسئل اآل�ت التالية  يف

 ، كما جاء يف القرآن:والرسالة لوحي�

1 18:110 قُْل إِنََّما أََنا بََشٌر ِمثْلُُجلْم ُيوَ� إَِيلَّ أَنََّما إِلَُهُكْم إِلٌَه َواِحٌد  [الكهف[ 

2  ُ41:6ْم إِلٌَه َواِحٌد [فصلت قُْل إِنََّما أََنا بََشٌر ِمثْلُُجلْم ُيوَ� إَِيلَّ أَنََّما إِلَُهك[ 

3  17:93قُْل ُسْبَحاَن َرّيبِ َهْل ُكْنُت إِّالَ بََشًرا َرُسوًال [اإلسراء[ 

4  لُِدوَن [األن�ياء  ]21:34َوَما َجَعلَْنا لَِبَشٍر ِمْن قَْبلَِك الُْخلَْد أَفَِإْن ِمّتَ فَُهُم الَْخا

5  لَْت لَُهْم ُرُسلُُهْم إِْن َنْحُن  ]14:11إِّالَ بََشٌر ِمثْلُُجلْم  [إبراهيم  قَا

6  إِّالَ َوْحًيا أَْو ِمْن َوَراِء ِحَجاٍب [الشورى ُ َِّمُه اّ�َ  ]42:51َوَما �َحبَن لَِبَشٍر أَْن ُي�َل
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اآل�ت الثالثة دل تو  ،بشرأن يعلن أنه ملسو هيلع هللا ىلص النيب وىل ُسئل اآل�ت الثالثة األيف 

 األنبياء هم بشر.األخرية إىل أن 

 بٌرش أنه يف هذه األحاديث  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي أعلن 

 فيما يلي بعض األحاديث:

3  قَاَل َعْبُد ا�َِّ َصلَّى النَِّيبُّ ملسو هيلع هللا ىلص ... "ِإنَُّه َلْو َحَدَث ِيف الصََّالِة َشْىٌء

َا َأَ� َبَشٌر ِمثْـُلُكْم، أَنْ  َسى َكَما تـَْنَسْوَن، فَِإَذا َنِسيُت لَنَـبَّْأُتُكْم بِِه، َوَلِكْن ِإمنَّ

(صحيح البخاري، کتاب الصالة، �ب التوجه حنو القبلة حيث    .  َفذَكُِّروِين"

؛ صحيح مسلم، کتاب املساجد، �ب السهو فی 401، رقم 70کان، ص 

  )572/1285، رقم 232الصالة والسجود له، ص 

4  أَنَّ زَيـَْنَب بِْنَت أُمِّ َسَلَمَة، َأْخبَـَرْتُه َأنَّ أُمََّها أُمَّ َسَلَمَة ـ رضى هللا عنها ـ َزْوَج

َا أََ� َبَشٌر َوِإنَُّه َ�ْتِيِين اخلَْْصُم، فـََلَعلَّ  "  النَِّيبِّ ملسو هيلع هللا ىلص ... َفَخرََج إِلَْيِهْم، فـََقاَل  ِإمنَّ

َفَمْن  ُكوَن أَبـَْلَغ ِمْن بـَْعٍض، فََأْحِسُب أَنَُّه َصَدَق، فََأْقِضَي َلُه ِبَذِلكَ بـَْعَضُكْم َأْن يَ 

َا ِهَي ِقْطَعٌة ِمَن النَّاِر، رُْكَها  َقَضْيُت َلُه ِحبَقِّ ُمْسِلٍم فَِإمنَّ   .  " فـَْلَيْأُخْذَها أَْو فـَْليَـتـْ

 ،هو يعلمه(صحيح البخاري، کتاب املظامل ،�ب إمث من خاصم فی �طل و 

  )2458 رقم ،396 ص

5  ُحيَدُِّث َعْن أَبِيِه، قَاَل ، َع ُموَسى ْبَن طَْلَحَة ْبِن ُعبَـْيِد ا�َِّ َعْن ِمسَاٍك، أَنَُّه مسَِ

َا ُهَو َظنٌّ ِإْن   " فـَبَـَلَغ النَِّيبَّ ملسو هيلع هللا ىلص فـََقاَل . ..َمَرْرُت َمَع َرُسوِل ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِيف َخنٍْل  ِإمنَّ



 79 |بشر ولكنه أفضلهم ملسو هيلع هللا ىلصإن الرسول  املبحث السادس:

َا أََ� َبَشٌر ِمثْـُلُكْم َوِإنَّ الظَّنَّ ُخيِْطُئ َوُيِصيُب. (ابن  ًئا فَاْصنَـُعوُه فَِإمنَّ َكاَن يـُْغِين َشيـْ

  ) 2470، رقم 354ماجة،کتاب الرهون، �ب تلقيح النخل، ص 

لد نه وُ أل وهذا .بشرٌ نه �نفسه عن ملسو هيلع هللا ىلص أعلن النيب  ث الثالثةه األحادييف هذ

  !هم، فكيف يكون نور�ً فيبشري وتزوج جمتمع  يف

 من املالئكة فضلأ بُرش ال

 خلقٍ ه بني املالئكة أو بني عدّ ال ينبغي لذلك ؛ من املالئكةفضل اإلنسان أ

  د:ائوقد ورد يف شرح العق نوري.

أفضل من رسل املالئکة، و رسل املالئکة أفضل من عامة البشر، رسل البشر "

 )176النسفية، ص  دائشرح العق( "مة البشر أفضل من عامة املالئکة.و عا

 ثالث نقاط: عبارةاله دد هذحت

 املالئكة العادينيأفضل من  بشرالعامة ) 1(

 بشرالعامة من أفضل املالئكة  خواص) 2(

 املالئكة خواصمن فضل أواألنبياء ) الرسل 3(

وصفه مجيع املالئكة، و�لتايل هو أفضل من فبشر ملسو هيلع هللا ىلص النيب مع أن لذلك، 

 هو يف الواقع حيط من مكانته. نوريّ �ل

 لق أمجعنياخلفضل أ ملسو هيلع هللا ىلصأهل السنة أن النبي  يعتقد

 النيب ملسو هيلع هللا ىلص بني اخلالئق كلها: مكانة
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 خامت الرسل واألنبياءملسو هيلع هللا ىلص دمحم النيب ) 1(

 ) مث رتبة مجيع الرسل2(

 مجيع األنبياءرتبة ) مث 3(

 ) مث رتبة املالئكة الكبار4(

 عامة الناسرتبة مث ) 5(

  ) مث رتبة عامة املالئكة6(

 املخلوقاتمجيع رتبة  مث) 7(

 من املالئكةفضل البرش أأن دل اآليات التي ت

  :من املالئكةفضل البشر أدل أن هذه بعض اآل�ت اليت ت

7  َُكْم ُثّمَ قُلَْنا لِلَْمَالئَِكِة اْسُجُدوا ِآلََدَم فََسَجُدوا إِّال ُكْم ُثّمَ َصّوَْرَنا َولََقْد َخلَْقَنا

 ]7:11إِبْلِ�َس  [األعراف 

8  15:30فََسَجَد الَْمَالئَِكُة �ُلُُّهْم أَْجَمُعوَن  [الحجر[ 

9  38:73فََسَجَد الَْمَالئَِكُة �ُلُُّهْم أَْجَمُعوَن  [ص[ 

هذه اآل�ت الثالثة من القرآن تقول أن املالئكة سجدوا لإلنسان، وهذا يعين 

 وهناك بعض اآل�ت األخري: من املالئكة.فضل أن اإلنسان أ

10  َْمَنا بَِين َآدََم َوَحَملَْناُهْم ِيف الَْربِّ َوالْب  ]17:70ْحِر [اإلسراء َولََقْد َكّرَ

11  ْيُتوِن لََقْد َخلَْقَنا  َوَهَذا الَْبلَِد اْألَِمِني  َوُطوِر ِسيِنَني  َوالّتِِني َوالّزَ

ْنَسحبَن ِيف أَْحَسِن َتْقِويٍم  [التني   ]4-95:1اْإلِ



 81 |بشر ولكنه أفضلهم ملسو هيلع هللا ىلصإن الرسول  املبحث السادس:

إنه خلق اإلنسان يف  ، مث قالشياءهللا تعاىل أربعة أأقسم ، ة األخريةاآلييف 

   .قوميأحسن ت

12  َو�َلََّم َآدََم اْألَْسَماَء �ُلََّها ُثّمَ َعَرَضُهْم �ََ� الَْمَالئَِكِة فََقاَل أَْنِ�ُئوِين بِأَْسَماِء َهُؤَالِء إِْن

لُوا ُسْبَحاَنَك َال �ِلَْم لََنا إِّالَ َما �َلَّْمَ�َنا إِنََّك أَْنَت الَْعلِيُم الَْحِكيُم  ُكْ�ُتْم َصاِدِقَني  قَاَل  قَا

َب َيا َآَدُم أَْنِ�ْئُهْم بِأَْسَمائِِهْم فَلَّمَا أَْنَبأَُهْم بِأَْسَمائِِهْم قَاَل أَلَْم أَقُْل لَُجلْم إِّينِ أَ�ْلَُم َغيْ 

َماَواِت َواْألَْرِض َوأَ�ْلَُم َما ُتْبُدوَن َوَما ُكْ�ُتْم َتْجلُتُموَن [البقرة  ] 33-2:31الّسَ

املالئكة. ناس أفضل من عامة العامة أن ل على دفإن اآل�ت الست األخرية ت

الرسل أفضل وكذلك  "أشرف املخلوقات".صفة لذلك يطلق على اإلنسان 

 يتئيل عليه السالم كان �أي جرب  ةكئاملالأفضل ألن ؛ املالئكة خواصمن 

؛ وهذا يثبت أن أنبياء البشر كانوا أفضل من كبار والرسلنبياء إىل األلوحي �

 املالئكة.

إىل السماء، وهذا يثبت لنيب ملسو هيلع هللا ىلص �عليه السالم جربئيل انطلق عراج، امل ليلة يفو 

 ، كما ذُكر يف احلديث:املالئكةمجيع من فضل كان أالنيب ملسو هيلع هللا ىلص   أيضاً أن

6  َنِيبَّ ا�َِّ رضى هللا عنهما َأنَّ َماِلِك ْبِن َصْعَصَعَة َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، َعْن

َلَة ُأْسرَِي بِِه  ثـَُهْم َعْن لَيـْ َا قَاَل ِيف احلِْْجِر ـ   " ملسو هيلع هللا ىلص َحدَّ َنَما َأَ� ِيف احلَِْطيِم ـ َوُرمبَّ بـَيـْ

نـَْيا فَاْستَـْفَتحَ ... ُمْضَطِجًعا، ِإْذ َأَ�ِين آتٍ   فَاْنطََلَق ِيب ِجْربِيُل َحىتَّ أََتى السََّماَء الدُّ

(صحيح البخاري، کتاب مناقب األنصار،    " ...ُمثَّ رُِفَع ِيل اْلبَـْيُت اْلَمْعُمورُ   ...

  )3887، رقم �652ب املعراج، ص 
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يف ليلة ملسو هيلع هللا ىلص النيب استصحب السالم ذا احلديث أن جربئيل عليه �ثبت فقد 

  املالئكة.أفضل من كان  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  أندل يخالل رحلته وهذا  عراجاملاإلسراء و 

13 َوَخاَتَم الّنَِبّيَِني [األحزاب ِ لَِجلْن َرُسوَل اّ�َ لُِكْم َو  َما �َحبَن ُمَحّمٌَد أَبَا أََحٍد ِمْن ِرَجا

4033:[ 

من فضل كل هذه اآل�ت السبع واألحاديث النبوية الشريفة تؤكد أن اإلنسان أ

 .اإلطالق علىفضل اخللق أ ملسو هيلع هللا ىلص املالئكة وأن النيب دمحم

  ظهر  يف أزياء البرشيةت تهمهلآأن اهلندوس يعتقد 

لذلك ؛ حىت يومنا هذا ظهر يف أز�ء البشريةت أن آهلتهميعتقد املشركون 

 حلاجا�م. اويدعو� ا�ويقدمون الضح ايعبدون هذه اآلهلة ويسجدون أمامه

 يف أن هللا جاء على صورة الرسول نياملسلمبهة شلهلذه العقيدة وإزالًة دحضًا 

 6يف  طلب هللا تعاىل من النيب ملسو هيلع هللا ىلص أن يعلنأنه جزء من نور هللا،  وأالكرمي، 

ا فال تعبدو  صورته،يف ظهر هللا مل ينورّي وأن خلوق مب يسول، ه بشرن�آ�ت 

كما يدعوه مجيع   سبحانه اهللاوا لأسابل حاجاتكم يف  ستعينونهوال ترسوًال 

وهذه هي رسالة عقائد هللا النيب ملسو هيلع هللا ىلص لنشر هذه البعث  وقد. األنبياء والرسل

 اإلسالم.

 نوراً  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي شبهة كون واألحاديث التي تثري  اآليات

14  لَُجلْم َكِثًريا ِمّمَا ُكْ�ُتْم ُتْخُفوَن ِمَن ُ َيا أَْهَل الِْجلَتاِب قَْد َجاَءُكْم َرُسولَُنا ُيَبّنيِ

ِ ُنوٌر َوِكَتاٌب ُمِبٌني  تََّبَع  الِْجلَتاِب َوَيْعُفو َعْن َكِثٍري قَْد َجاَءُكْم ِمَن اّ�َ ُ َمِن ا َيْهِدي بِِه اّ�َ



 83 |بشر ولكنه أفضلهم ملسو هيلع هللا ىلصإن الرسول  املبحث السادس:

َال  َنُه ُسُبَل الّسَ لَُماِت إَِىل الّنُوِر بِِإذْنِِه َوَيْهِديِهْم إَِىل ِصَراٍط ِرْضَوا ِم َوُيْخِرُجُهْم ِمَن الّظُ

 ] 16-5:15ُمْسَتِقيٍم [المائدة

يشري إىل أن  ، وهذا اللنياجلكما يف تفسري ملسو هيلع هللا ىلص  يف هذه اآلية "النور" تعين النيب 

  .ملسو هيلع هللا ىلصتعين النيب يف القرآن نور الكلمة 

َقْد ﴿: هي الرسالةالنور املراد بكلمة ن �ورد يف تفسري ابن عباس � ولكن 

. فّسر كلمة النور أوًال �لرسول مث "رسوٌل يعين دمحم" ﴾َجاءَُكْم ِمَن ا�َِّ نُورٌ 

هو . وكيف ميكن أن يكون ذاتهنور ال ملسو هيلع هللا ىلص النيب ة رسالمبحمد، هذا يعين أن 

  ؟بشرٌ أن يعلن يف عدة آ�ت أنه أُِمر وقد نوراً 

، كما اإلميانأن املراد به النور يف اآلية التالية يعين �إلمجاع كلمة ، فإن  و�ملثل

كفر إىل المن  ﴾َوُخيْرُِجُهْم ِمَن الظُُّلَماِت ِإَىل النُّورِ ﴿ :ابن عباس يف تفسري

-5:15دة ئسورة املا 119(تنوير املقياس من تفسري ابن عباس ص . مياناإل

16(  

  النور له معان خمتلفة. فثبت أن 

" مما َ� أَْهَل اْلِكَتاِب َقْد َجاءَُكْم َرُسولَُناالثالث أن هذه اآلية تبدأ بقول " والدليل

ريب  وال .ملسو هيلع هللا ىلص دمحم ةرسالنور هنا املراد �ليثبت أن "الرسول" قد جاء إليكم، و 

من الشمس ملع نور أسننه ، وكذلك نبوته و ملسو هيلع هللا ىلصأن الدين الذي أتى به النيب 

  والقمر.

�ن  ، فخطأ بعض العلماء يف فهمهملسو هيلع هللا ىلص "النور" �لنيببعض املفسرين  شرح وقد

لته رسايعين  ذكر املعىن الصحيحيالنيب نفسه نور، لكن تفسري ابن عباس � 
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�ن فيها قيل نور وإال فإنه يتعارض مع العديد من اآل�ت القرآنية األخرى اليت 

   .بشرالنيب 

؛ معاٍن خمتلفة، مثل: النبوة، والقرآن، واهلدايةله نور يف القرآن  كلمة ومع ذلك

  .غري صرحيةنور بكلمة  ملسو هيلع هللا ىلصلذلك من الصعب إثبات أن النيب 

  نور �ذه اآلية. ملسو هيلع هللا ىلصإثبات أن النيب ضعف ميكنك أن ترى مدى  اآلن

 :أيضاً  البعض إثبات أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص نور �آلية التالية حاول

15  رًا َونَِذيرًا َوَداِعًيا ِإَىل ا�َِّ  أَيـَُّها النَِّيبُّ ِإ�َّ أَْرَسْلَناَك َشاِهًدا َوُمَبشِّ

 ] 46-�33:45ِِْذنِِه َوِسرَاًجا ُمِنريًا [األحزاب

" يف اآلية امنري  اسيد� عبد هللا بن عباس � كلمة "سراجلكن فّسر و 

سورة  446(تنوير املقياس من تفسري ابن عباس ص بـــ"مضيئًا يقتدى بك" 

  )33:46األحزاب 

  .ملسو هيلع هللا ىلص نور نبوتهمعناه  ة "سراج" يف هذه اآليةملكو 

 نور يف القرآن خلمسة معانكلمة الاستخدم فقد 

لقرآن، ويف بعض ل. أحياً� نور يف القرآن خلمس معانالاستعملت كلمة 

  لدين. لألحكام اإلهلية وأحياً� لإلميان، وأحياً� للنبوة، وأحياً� لاألماكن 

 اآليتني. "النور" معناه "القرآن" يف هاتني 1

16 لَِئَك ُهُم الُْمْفلُِحوَن [األعراف تََّبُعوا الّنُوَر الَِّذي أُْنِزَل َمَعُه أُو  ]7:157َوا
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 )7:157القرآن. (انظر:  ﴾َواتـَّبَـُعوا النُّورَ ﴿: تفسري ابن عباسكما يف 

17  لَِجلْن َجَعلَْناهُ ُنوًرا  [الشورى  ]42:52َما ُكْنَت َتْدِري َما الِْجلَتاُب َوَال اْإلِيَماُن َو

" بيا�ً نُورًا﴿ القرآنقلناه يعين  ﴾َوَلِكْن َجَعْلَناهُ ﴿: تفسري ابن عباسكما يف 

 )7:157. (انظر: لألمر والنهي

  ميان" يف هاتني اآليتنياإل" اهعنمنور" ال. "2

18  َلَُماِت إَِىل الّنُوِر بِِإذْنِِه َوَيْهِديِهْم إَِىل ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم  و ُيْخِرُجُهْم ِمَن الّظُ

 ] 5:16[المائدة

﴿َوُخيْرُِجُهْم ِمَن الظُُّلَماِت ِإَىل النُّوِر �ِِْذنِِه﴾ من الکفر  :تفسري ابن عباسيف و 

  )5:16(انظر . انمياإل یلإ

19  لَُماِت إَِىل الّنُوِر َو�َحبَن ُهَو الَِّذي ُيَصلِّي �َلَْيُجلْم َوَمَالئَِكُتُه لُِيْخِرَجُكْم ِمَن الّظُ

لُْمْؤِمِنَني َرِحيًما  [األحزاب   ]33:43بِا

هي " الظُُّلَماتِ كلمة "بنور" "اإلميان" و الكلمة "أن املراد ب تفسري ابن عباس يفو 

 یلإمن الکفر قد أخرجكم ﴾ لظُُّلَماِت ِإَىل النُّورِ لُِيْخرَِجُكْم ِمَن ا﴿: الكفر

  )33:43(انظر:  .انمياإل

 حكام" يف هذه اآليةاأل" اهعنمنور" ال. "3

20  5:44إِنَّا أَْنَزلَْنا الّتَْوَراةَ ِفيَها ُهًدى َوُنوٌر [المائدة[ 

ِإ�َّ ﴿ :نور هنا تعين األحكام الواردة يف التوراةالكلمة أن   تفسري ابن عباسيف و 

  )5:44(انظر: الرجم. ن بيا ﴾َونُورٌ ﴿من الضاللة  ﴾أَنـْزَْلَنا التـَّْورَاَة ِفيَها ُهًدى
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 "الدين" يف هذه اآل�تاملراد به نور" ال. "4

21  ُإِّالَ أَْن ُيِتّمَ ُنوَره ُ ِ بِأَفَْواِهِهْم َوَيأَْىب اّ�َ يُدوَن أَْن ُيْطِفُئوا ُنوَر اّ�َ لَْو َكِرهَ  ُيِر َو

 ]9:32الْ�َحبِفُروَن [التوبة 

وَر نُ ﴿: "دين اإلسالم"يف معىن نور" هنا الكلمة "أن  تفسري ابن عباس يف و 

ص : اً أيض(إال أن يظهر دينه اإلسالم.  ﴾ِإالَّ َأْن يُِتمَّ نُورَهُ ﴿دين هللا  ﴾ا�َِّ 

 )9:32سورة التوبة  202

22  لَْو َكِرهَ الْ�َحبِفُروَن [الصف ُ ُمِتّمُ ُنوِرِه َو ِ بِأَفَْواِهِهْم َواّ�َ يُدوَن لُِيْطِفُئوا ُنوَر اّ�َ ُيِر

61:8[ 

ليبطلوا دين هللا ويقال كتاب  ﴾وَر ا�َِّ لُِيْطِفُئوا نُ ﴿ :تفسري ابن عباسكما يف 

ُ ُمِتمُّ نُورِهِ ﴿هللا القرآن    )61:8(انظر: . ودينه نور كتابهظهر مُ  ﴾َوا�َّ

 "ملسو هيلع هللا ىلصدمحم . "النور" معناه "نبوة 5

23  ُنوٌر َوِكَتاٌب ُمِبٌني [المائدة ِ  ]5:15قَْد َجاَءُكْم ِمَن اّ�َ

"رسوٌل يعين دمحم".  ﴾َقْد َجاءَُكْم ِمَن ا�َِّ نُورٌ ﴿: يف تفسري ابن عباس �و 

  )5:15 :(انظر

صلى هللا ة النيب رسالفّسر كلمة النور أوًال �لرسول مث مبحمد، هذا يعين أن 

  . ذاتهعليه وسلم نور ال 

كلمة علينا أن نفّسر  مخس معاٍن، لذا يف يف القرآن  "نور"الوقد وردت كلمة 

من األخرى تعارض مع اآل�ت ال يدلول مب ]5:15[املائدة  اآلية"النور" يف 
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ناً ، لكنه كان مزيَّ بشراً من البشركان ملسو هيلع هللا ىلص  ن النيب ؤمن �نلذلك  .الكرمي القرآن

  حسب صفاته. اً لذلك كان نور و بصفات اإلميان والنبوة والقرآن والدين 

 البرشية إساءًة لهب ملسو هيلع هللا ىلصالنبي طلق عىل أن يوز جي ال

،  جائزغري تهم �نفسنا يسو تبشر، لكن وصفهم �لبشر مثلنا و كلهم  األنبياء

بدليل أ�م بشٌر  دعو�م وافضهم ور نبياءفعل ذلك أهل الكفر والشرك �كما 

 ، كما جاء يف القرآن:مثلهم

24  اِدِقَني  [الشعراء َيٍة إِْن ُكْنَت ِمَن الّصَ  ]26:154َما أَْنَت إِّالَ بََشٌر ِمثْلَُنا فَأِْت بِآَ

25  َ26:186ِمَن الْ�َحبِذبَِني  [الشعراء َوَما أَْنَت إِّالَ بََشٌر ِمثْلَُنا َوإِْن َنُظّنَُك ل[ 

26  َتََّبَعَك إِّال ُ الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن قَْوِمِه َما َنَراَك إِّالَ بََشًرا ِمثْلََنا َوَما َنَراَك ا فََقاَل الَْمَأل

أِْي َوَما َنَرى لَُجلْم �َلَْ�َنا ِمْن فَْضٍل بَْل نَ  ُظّنُُجلْم �َحبِذبَِني  [هود الَِّذيَن ُهْم أََراِذلَُنا بَاِدَي الّرَ

11:27[ 

مثلهم، و�لتايل رفضوا  اً ، دعا الكفار األنبياء بشر الثالث يف هذه اآل�ت

  . نبو�م

 مل يتم تأسيس حديث نور

بعض الناس يقدمون حديثًا من مصنف عبد الرزاق إلثبات أن النيب صلى هللا 

النبوة الئل من دعليه وسلم كان نورًا، بينما يستشهد البعض �ذا احلديث 

كم، لكين مل أجد احلديث يف هذه الكتب حىت بعد ا لحلستدرك امللبيهقي و ل

هذا احلديث على أن واحملدثني علماء الجهد كبري. اعترب العديد من 
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�ت اآلال ميكن أن يقف أمام وضوع من الواضح أن احلديث املو ". ضوع"مو 

  احلديثو  كان نورًا. ملسو هيلع هللا ىلصلذلك ال ميكن تقدميها إلثبات أن النيب ية؛ القرآن

 كالتايل:

 يب�! رسول هللا � قلت قال هللا عبد بن جابر عنه عبد الرزاق بسند یرو 

جابر  �؟ قال: اءيشاألقبل  تعالی هللاه خلق ءٍ یول شأعن  خربينأمي أنت و أ

 ،ةللدنيا بهاملوا( اخله من نور  کينور نب اءيشقد خلق قبل األ تعالیإن هللا 

  )48، ص تعالی هللا فياالول، �ب تشر  داملقص ،1 ج، للقسطالين

 3آية من القرآن و  12يناقض وهو ال ميكن قبول مثل هذا احلديث و 

  .قبل هذا احلديث، لذلك ال يُ املذكورة أعالهأحاديث 

 أن هللا تعاىل خلق القلم أوال.خر وخالفا هلذا احلديث فقد ورد يف احلديث األ

 :كما يلي  احلديثو 

7  ثـََنا َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن ُسَلْيٍم ... َلِقيُت اْلَولِيَد ْبَن ُعَباَدَة ْبِن الصَّاِمِت َحدَّ

ْعُت َرُسوَل ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص يـَُقوُل  َثِين َأِيب قَاَل مسَِ ِإنَّ أَوََّل َما َخَلَق ا�َُّ اْلَقَلَم  "  قَاَل َحدَّ

(سنن الرتمذي، کتاب تفسري   .  " َرى ِمبَا ُهَو َكاِئٌن ِإَىل األَبَدِ فـََقاَل َلُه اْكُتْب َفجَ 

 ) 3319، رقم 757القرآن، �ب ومن سورة ن والقلم، ص 

  هذا احلديث يناقض حديث النور املذكور أعاله.

 لق أوًال:، تشري اآلية التالية أيًضا إىل أن القلم قد خُ كذلكو 

26  68:1[القلم  ن َوالَْقلَِم َوَما َيْسُطُروَن[ 



 89 |بشر ولكنه أفضلهم ملسو هيلع هللا ىلصإن الرسول  املبحث السادس:

ال و . بشراً كان ملسو هيلع هللا ىلص  ثبت بشكل قاطع أن النيب تأحاديث  3آية و  12 ههذف

العقيدة  ال ميكن إثباتو . اً يوجد دليل من القرآن واحلديث يثبت أنه كان نور 

  أو التفسري الغامض لبعض املفسرين. وضوعة �ألحاديث امل

 همدح عن املبالغة يف ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  هنى

و�لغوا يف ابن هللا ختذوه واعليه السالم عيسى مدح يف نصارى �لغ ال دق

املبالغة يف املدح عن القرآن �ى ؛ لذلك ةتعظيمه حىت جعلوه �لث ثالث

  ، كما قال: والتعظيم

27 إِّالَ الَْحّقَ [ال� ِ  ]4:171سحبء َيا أَْهَل الِْجلَتاِب َال َتْغلُوا ِيف ِديِنُكْم َوَال تَُقولُوا َ�َ� اّ�َ

28  5:77قُْل َيا أَْهَل الِْجلَتاِب َال َتْغلُوا ِيف ِديِنُكْم �َْريَ الَْحّقِ [المائدة[ 

، كما جاء يف هواإلطراء يف حق�ملبالغة املسلمني  ملسو هيلع هللا ىلصالرسول �ى لذلك و 

 احلديث:

8  َّْعُت النَِّيب َع ُعَمَر ـ رضى هللا عنه ـ يـَُقوُل َعَلى اْلِمنـَْربِ مسَِ َعِن اْبِن َعبَّاٍس، مسَِ

َا أََ� َعْبُدُه، فـَُقوُلوا   "  ملسو هيلع هللا ىلص يـَُقوُل  َال ُتْطُروِين َكَما َأْطَرِت النََّصاَرى اْبَن َمْرَميَ، فَِإمنَّ

 ه(صحيح البخاري، کتاب أحاديث األنبياء، �ب قول الل  .  " َعْبُد ا�َِّ َوَرُسولُُه 

، 580ص  ،16:19 اهلها من انتبذت اذ مرمي الکتاب فی ﴿واذکر تعالی

 )3445رقم 

  ة. ديقالع ههذأحاديث حول  8آية و  28ذه هف



 

 السابع املبحث

 يف قربه ملسو هيلع هللا ىلصحياة النبي 

  .ةديقالعه حديثاً خبصوص هذ 20آية من القرآن و  11ذكر سن

من على أوحياته يف القرب متاًما  املبارك ساملوجسده  هيف قرب  حيملسو هيلع هللا ىلص إن النيب 

   . يف هذا العاملحياته 

 :ةديقالع هعدة أحاديث تثبت هذ وهناك

1  َْرَداِء قَال قَاَل َرُسوُل ا�َِّ َصلَّى ا�َُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َأْكِثُروا الصََّالَة  َعْن َأِيب الدَّ

َعَليَّ يـَْوَم اْجلُُمَعِة فَِإنَُّه َمْشُهوٌد َتْشَهُدُه اْلَمَالِئَكُة َوِإنَّ َأَحًدا َلْن ُيَصلَِّي َعَليَّ ِإالَّ 

َها قَاَل قـُْلُت َوبـَْعَد اْلَمْوِت قَاَل َوبـَْعَد اْلَمْوِت ُعرَِضْت َعَليَّ  َصَالتُُه َحىتَّ يـَْفرَُغ ِمنـْ

ِإنَّ ا�ََّ َحرََّم َعَلى اْألَْرِض َأْن َ�ُْكَل َأْجَساَد اْألَنِْبَياِء فـََنِيبُّ ا�َِّ َحيٌّ يـُْرَزُق. (سنن 

، رقم 234ْيِه َوَسلََّم، ص ابن ماجه �ب ذكر ووفاته ودفنه َصلَّى ا�َُّ َعلَ 

1637( 

، جثث األنبياء مل �كلها األرض يف : أوالً احلديثيف هذا  ثالث نقاطهناك 

املسلمني سالم عرض يُ فيه. �لثًا: رزق يُ القرب. �نياً: النيب ملسو هيلع هللا ىلص حي يف قربه و 

  على النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف قربه.

 ويف حديث آخر:



 91 | يف قربه ملسو هيلع هللا ىلصحياة النيب  املبحث السابع:

2  َْوِس ْبِن أَْوٍس قَاَل قَاَل َرُسوُل ا�َِّ َصلَّى ا�َُّ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإنَّ ِمْن َعْن أ

ِمُكْم يـَْوَم اْجلُُمَعِة ِفيِه ُخِلَق آَدُم َوِفيِه النـَّْفَخُة َوِفيِه الصَّْعَقُة فََأْكِثُروا َعَليَّ  أَْفَضِل َأ�َّ

ُروَضٌة َعَليَّ فـََقاَل َرُجٌل َ� َرُسوَل ا�َِّ َكْيَف ِمْن الصََّالِة ِفيِه فَِإنَّ َصَالَتُكْم َمعْ 

تـُْعَرُض َصَالتـَُنا َعَلْيَك َوَقْد أََرْمَت يـَْعِين بَِليَت فـََقاَل ِإنَّ ا�ََّ َحرََّم َعَلى اْألَْرِض َأْن 

 ،152 ص ،ةاجلمع فضل يف �ب ماجه، ابن سنن(َ�ُْكَل َأْجَساَد اْألَنِْبَياِء. 

 )1085 رقم

قدم لألنبياء يف قبورهم. املؤمنني تُ سالم  ،أوالً احلديث نقطتني: هذا يذكر 

   �نياً، أجساد األنبياء مل �كلها األرض يف القرب.و 

 ويف حديث آخر:

3  من و همسعت قربي عند عليَّ  صلی من قال ملسو هيلع هللا ىلص النيب عن ريرةهعن أيب 

 و ملسو هيلع هللا ىلص النيب تعظيم يف �ب اإلميان، شعب يف قييهالب. (هبلغتأُ  �ئياً  عليَّ  صلی

 )1583 رقم ،218 ص ،2 ج ،هتوقري  و هإجالل

م قرب قربه، وإذا تُ  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب عين أن ي من بعيد فإنه  يليسمع السالم إذا ُقدِّ

 عرض عليه.يُ 

 ويف حديث آخر:

4 خري وفايت و لکم، حندث و حتدثون لکم خري حيايت ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول هللا 

 شر من رأيت ما و هللا محدت خرياً  رأيت فما أعمالکم عليَّ  عرضتُ  لکم

 )308 ص ،5 ج ،هللا عبد عن زاذان �ب البزار، مسند. (لکم هللا استغفرت
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عرض عليه أعمال املسلمني. احلديث أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص حي يف قربه وتُ هذا ثبت ي

وإال مل تكن هناك  ؛�ظرال و  رضاحبليس  هذا احلديث أن النيب ملسو هيلع هللا ىلصثبت يُ و 

 .إىل جنابه األعمالعرض حاجة ل

 ويف حديث آخر:

5  َعْن َعْبِد ا�َِّ قَاَل قَاَل َرُسوُل ا�َِّ َصلَّى ا�َُّ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإنَّ �َِِّ َمَالِئَكًة

 و،هاْألَْرِض يـُبَـلُِّغوِين ِمْن أُمَِّيت السََّالَم. (سنن النسائي، کتاب السَسيَّاِحَني ِيف 

 )1283 رقم ،179 ص ،ملسو هيلع هللا ىلص النبی علی التسليم �ب

  صل إىل النيب ملسو هيلع هللا ىلص.الناس ت من سالمالصالة والجاء يف احلديث أن 

 ويف حديث آخر:

6  ََرُسوَل ا�َِّ َصلَّى ا�َُّ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل َما ِمْن َأَحٍد ُيَسلُِّم َأنَّ  َعْن َأِيب ُهرَيـَْرة

سنن أيب داود، �ب ز�رة . (َعَليَّ ِإالَّ َردَّ ا�َُّ َعَليَّ ُروِحي َحىتَّ أَُردَّ َعَلْيِه السََّالمَ 

 )2041، رقم 295القبور، ص 

  الم.لسريد ايف هذا احلديث أن روحه عادت إىل جسده ل

 ويف حديث آخر:

7  ٍَأنَّ َرُسوَل ا�َِّ َصلَّى ا�َُّ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل أَتـَْيُت َوِيف  َعْن أََنِس ْبِن َماِلك

َلَة أُْسرَِي ِيب ِعْنَد اْلَكِثيِب اْألَْمحَِر َوُهَو قَائٌِم  اٍب َمَرْرُت َعَلى ُموَسى لَيـْ رَِوايَِة َهدَّ

 ،1044 ص السالم، ه(صحيح مسلم، �ب فضل موسی علي .ُيَصلِّي ِيف قـَْربِهِ 

 )2375/6157 رقم



 93 | يف قربه ملسو هيلع هللا ىلصحياة النيب  املبحث السابع:

م كان يصلي يف قربه، أي كان سالعليه الجاء يف هذا احلديث أن النيب موسى 

 .هعلى قيد احلياة يف قرب 

 من الشهداءفضل األنبياء أحياء ألهنم أ

قال ا ، كممن الشهداءفضل الشهداء أحياء فاألنبياء هم أيضًا أحياء أل�م أ

  هللا تعاىل يف القرآن ا�يد:

1  لَِجلْن َال َتْشُعُروَن [البقرة ِ أَْمَواٌت بَْل أَْحَياٌء َو َوَال َتُقولُوا لَِمْن يُْقَتُل ِيف َسِ�يِل اّ�َ

2:154[ 

حيا�م، نوعية إدراك لنا  تذكر هذه اآلية أن الشهداء أحياء، لكن ال ميكن

. ال ينبغي أن نتعمق يف خاصةوهذا يعين أن هذه احلياة هي حياة برزخية 

  حيا�م ألننا قد ال ندركها.حقيقة مناقشة 

 هناك آية أخرى:

2  ًتا بَْل أَْحَياٌء ِعْنَد َربِِّهْم ُيْرَزقُوَن ِ أَْمَوا  َوَال َتْحَسَنبَّ الَِّذيَن قُِتلُوا ِيف َسِ�يِل اّ�َ

لَِّذيَن لَْم َيلَْحُقوا بِِهْم ِمْن َخلِْفِهْم أَّالَ  فَِرِحَني  ُ ِمْن فَْضلِِه َوَيْسَتْبِشُروَن بِا بَِما َآَتاُهُم اّ�َ

ْ َوَال ُهْم َيْحَزُنوَن  َ َال ُيِضيُع أَْجَر  َخْوٌف �َلَْهلِ ِ َوفَْضٍل َوأَّنَ اّ�َ َيْسَتْبِشُروَن بِِنْعَمٍة ِمَن اّ�َ

 ]171-3:169[آل عمران  الُْمْؤِمِنَني 

من الشهداء، فضل ون. فاألنبياء أرزقذه اآلية أن الشهداء أحياء و يُ تقول ه

  أحياء يف قبورهم.أيضاً لذلك جيب أن يكونوا 

 فقد جاء يف احلديث:
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8  َعْن َمْسُروٍق قَاَل َسأَْلَنا َعْبَد ا�َِّ َعْن َهِذِه اْآليَِة {َوَال َحتَْسَنبَّ الَِّذيَن قُِتُلوا

ْم يـُْرَزُقوَن} قَاَل أََما ِإ�َّ َقْد َسأَْلَنا َعْن َذِلَك 
ِيف َسِبيِل ا�َِّ أَْمَواً� َبْل َأْحَياٌء ِعْنَد َر�ِِّ

ْوِف َطْريٍ ُخْضٍر َهلَا قـََناِديُل ُمَعلََّقٌة ِ�ْلَعْرِش َتْسرَُح ِمْن اْجلَنَِّة فـََقاَل أَْرَواُحُهْم ِيف جَ 

َحْيُث َشاَءْت ُمثَّ َ�ِْوي ِإَىل تِْلَك اْلَقَناِديِل. (صحيح مسلم، �ب بيان أن أرواح 

، رقم 845 ص يرزقون، مر� عند أحياء مداء يف اجلنة و أ�هالش

1887/4885( 

 وجوهربعة يف قربه ألحي  ملسو هيلع هللا ىلصن الرسول إ

 اخلاصة ياة الربزخيةولكنه يتمتع �حلوارحتل من هذا العامل  ملسو هيلع هللا ىلصلنيب لقد تـُُوّيف ا

 يعترب على قيد احلياة وفًقا هلذا العامللكنه ، و رزق فيها من ربه رزقًا خاصاً يو 

  : وجوهربعة أيضاً أل

  . بعد وفاته نتزوجيته أن ا) ال ميكن لزوج1(

  . بني ور�ئه هثر إيتم توزيع ممتلكاته و  لن) 2(

مشرتكة بني مجيع الثالثة يزات هذه املإن . دهجس) األرض لن �كل 3(

   .األنبياء

خامت وهو نيب وهو أنه لن �يت بعده خاصة  ةرابعميزة ولكن النيب ملسو هيلع هللا ىلص له ) 4(

 األنبياء.
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 همرواحلياة يف قببنوع من عامة الناس تع ميت

يشعرون أ�م يتمتع عامة الناس أيًضا بنوع من احلياة الربزخية يف القرب حيث 

�لعقاب أو الثواب. لكن الفرق بني حياة عامة الناس واألنبياء وكذلك 

جثث بقى الشهداء هو أن جثث عامة الناس تتعفن و�كلها األرض، بينما ت

من أعلى قرب األنبياء والشهداء سليمة كما هي وقت الدفن وحيا�م يف ال

  الدنيا. حيا�م يف

: 2لكن ال ينبغي لنا أن نتعمق يف هذا النقاش ألن اآلية املذكورة أعاله (

لذلك علينا أن  ؛ة هذه احلياةحقيق) تشري إىل أننا ال نستطيع فهم 154

  نقتصر على الوصف الذي قدمه القرآن واحلديث.

كما جاء يف القرب،   عامة الناس أيًضا نوًعا من احلياة يفيتمتع ومع ذلك، 

 ديث:احل

9  ،َعْن َأِيب أَيُّوَب ـ رضى هللا عنه ـ قَاَل َخرََج النَِّيبُّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَقْد َوَجَبِت الشَّْمُس

(صحيح البخاري، کتاب اجلنائز  .  " يـَُهوُد تـَُعذَُّب ِيف قـُُبورَِها َفَسِمَع َصْوً� فـََقاَل "

 )1375، رقم 220القرب، ص ، �ب التعوذ من عذاب 

يقول هذا احلديث أن اليهود قد عوقبوا يف القرب، وهذا يعين أن لديهم نوًعا من 

 احلياة الربزخية.

  آخر: جاء يف حديثو 
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10  ،ثـَْتِين ابـَْنُة َخاِلِد ْبِن َسِعيِد ْبِن اْلَعاِص َعْن ُموَسى ْبِن ُعْقَبَة، قَاَل َحدَّ

َعِت النَِّيبَّ  (صحيح البخاري، کتاب   . ملسو هيلع هللا ىلص َوُهَو يـَتَـَعوَُّذ ِمْن َعَذاِب اْلَقْربِ  أَنـََّها مسَِ

  )1376، رقم 221اجلنائز ، �ب التعوذ من عذاب القرب، ص 

كان يستعيذ هللا من عذاب القرب، فهذا  ملسو هيلع هللا ىلص جاء يف هذا احلديث أن النيب

 يدل على وجود حياة برزخية يف القرب.

 يف القربالعذاب أو  الثواب اجلسد والروح  شعر ي

 فيما يلي بعض األحاديث يف هذا الصدد:

11  َعِن اْلبَـرَاِء ْبِن َعاِزٍب قَاَل َخَرْجَنا َمَع النَِّيبِّ َصلَّى ا�َُّ َعَلْيِه َوَسلََّم ِيف

ْجِلَسانِِه فـَيَـُقوَالِن َلُه َمْن َربَُّك ِجَنازَِة ... فـَتـَُعاُد ُروُحُه ِيف َجَسِدِه فـََيْأتِيِه َمَلَكاِن فـَيُ 

ُ ... فـَتـَُعاُد ُروُحُه ِيف َجَسِدِه َوَ�ْتِيِه َمَلَكاِن فـَُيْجِلَسانِِه فـَيَـُقوَالِن َلُه  َ ا�َّ فـَيَـُقوُل َريبِّ

َمْن َربَُّك فـَيَـُقوُل َهاْه َهاْه َال أَْدرِي. (مسند أمحد، حديث الرباء بن عاذب، ج 

بو داؤد، �ب املسألة يف القرب و عذاب ؛ أ18063، رقم 364، ص 5

 )4753، رقم 672القرب، ص 

كر يف هذا احلديث أن روح كل ميت ترجع إىل جسده وتسأله املالئكة. يذ 

يتلقاها اجلسد والروح يف القرب، وليس ثواب احلديث أيًضا أن العذاب أو ال

 الروح فقط وليس اجلسد فقط.

  آخر: جاء يف حديثو 
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12  ِإنَّ   "  َعْن َعْبِد ا�َِّ ْبِن ُعَمَر ـ رضى هللا عنهما ـ َأنَّ َرُسوَل ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل

، ِإْن َكاَن ِمْن أَْهِل اْجلَنَِّة  َأَحدَُكْم ِإَذا َماَت ُعِرَض َعَلْيِه َمْقَعُدُه ِ�ْلَغَداِة َواْلَعِشيِّ

اَن ِمْن أَْهِل النَّاِر َفِمْن َأْهِل النَّاِر، فـَيـَُقاُل َهَذا َمْقَعُدَك َفِمْن أَْهِل اْجلَنَِّة، َوِإْن كَ 

َعَثَك ا�َُّ يـَْوَم اْلِقَياَمِة  (صحيح البخاري، کتاب اجلنائز ، �ب امليت   .  " َحىتَّ يـَبـْ

  )1379 رقم ،221 ص العشیء، و �لغداة همقعد هيعرض علی

  ا من احلياة يف القرب.يذكر هذا احلديث أيًضا أن لكل ميت نوعً 

  آخر: جاء يف حديثو 

13  َع َأَ� َسِعيٍد اْخلُْدرِيَّ ـ رضى َعْن َسِعيِد ْبِن َأِيب َسِعيٍد، َعْن أَبِيِه، أَنَُّه مسَِ

ِإَذا ُوِضَعِت اْجلََنازَُة فَاْحَتَمَلَها الّرَِجاُل َعَلى   "  هللا عنه ـ يـَُقوُل قَاَل َرُسوُل ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص 

َر َصاِحلٍَة   . ًة قَاَلْت َقدُِّموِين َقدُِّموِين أَْعَناِقِهْم، فَِإْن َكاَنْت َصاحلَِ  َوِإْن َكاَنْت َغيـْ

َيْسَمُع َصْوتـََها ُكلُّ َشْىٍء ِإالَّ اِإلْنَساَن، َوَلْو   . قَاَلْت َ� َويـَْلَها أَْيَن َيْذَهُبوَن ِ�َا

َعَها اِإلْنَساُن َلَصِعَق  م امليت (صحيح البخاري، کتاب اجلنائز ، �ب کال  .  " مسَِ

 )1380، رقم 221علی اجلنازة، ص 

لديه نوع من احلياة و احلياة يف القرب  ىعطيشري هذا احلديث إىل أن الرجل يُ 

 احلياة الدنيوية.من  خمتلفةً الربزخية، 

 وجاء يف حديث آخر:

14  َع أََنَس ْبَن َماِلٍك يـَُقوُل قَاَل النَِّيبُّ َصلَّى ا�َُّ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإنَّ َأْعَماَلُكْم مسَِ

رًا اْستَـْبَشُروا بِِه َوِإْن   تـُْعَرُض َعَلى أَقَارِِبُكْم َوَعَشائِرُِكْم ِمْن اْألَْمَواِت فَِإْن َكاَن َخيـْ
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ُهْم َحىتَّ تـَْهِديـَُهْم َكَما َهَديـْتَـَنا. (مسند أمحد،  َر َذِلَك قَاُلوا اللَُّهمَّ َال ُمتِتـْ َكاَن َغيـْ

 )12272، رقم 643، ص 3مسند انس بن مالک، ج 

  .بر اقالنا الصاحلة تُعرض على املوتى األمهذا احلديث أن أع يفو 

حديثًا أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص حي يف قربه وأن  14 من القرآن و نييتاآل نيات�ثبت فقد 

 األرض. هكلسليم مل �جسده 

 الدنيايف احلياة من ىل احلياة الربزخية أع

  :من القرآن الكرمي �تفيما يلي بعض اآل

3  ْرِجُعوِن لًِحا ِفيَما َتَرْكُت �َّالَ  َحّىتَ إِذَا َجاَء أََحَدُهُم الَْمْوُت قَاَل َرّبِ ا لََعلِّي أَْعَمُل َصا

 ]100-23:99إِنََّها �َلَِمٌة ُهَو قَائِلَُها َوِمْن َوَرائِِهْم بَْرَزٌخ إَِىل َيْوِم ُيْبَعثُوَن [المؤمنون 

آلية أن املوتى سيعيشون حياة برزخية وأن الظاملني سيطلبون العودة تقول هذه ا

  .ال تقبل، لكن طلبا�م إىل هذا العامل

 ويف آيٍة أخرى:

4  َحبَعُة أَدِْخلُوا َآَل ِفْرَعْوَن أََشّد الّنَاُر ُيْعَرُضوَن �َلَْيَها �ُُدّوًا َوَعِشّيًا َويَْوَم َتُقوُم الّسَ

 ]40:46الَْعَذاِب  [�افر 

  . تقول هذه اآلية أ�م سينالون هذه العقوبة يف الربزخ

 ويف آيٍة أخرى:
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5  لُِموَن ِيف َغَمَراِت ا لَْو َتَرى إِِذ الّظَ الَْمْوِت َوالَْمَالئَِكُة َباِسُطو أَْيِديِهْم أَْخِرُجوا أَْنُفَسُكُم  َو

ِ �َْريَ الَْحّقِ َوُكْ�ُتْم َعْن َآَياتِِه  الَْيْوَم ُتْجَزْوَن �ََذاَب الُْهوِن بَِما ُكْ�ُتْم َتُقولُوَن �ََ� اّ�َ

وَن [األنعام   ]6:93َتْسَتْجلِربُ

6  َ َفاِق َال َوِمّمَْن َحْولَُجلْم ِمَن اْأل ْعَراِب ُمَناِفُقوَن َوِمْن أَْهِل الَْمِديَنِة َمَرُدوا �ََ� النِّ

َتْنيِ ُثّمَ ُيَردُّوَن إَِىل �ََذاٍب َعِظيٍم [التوبة  بُُهْم َمّرَ  ]9:101َتْعلَُمُهْم َنْحُن َنْعلَُمُهْم َسُنَعّذِ

7  ِلَْقْوِل الثَّاب ُ الَِّذيَن َآَمُنوا بِا ُ ُيَ�ّبُِت اّ�َ ْنَيا َوِيف اْآلَِخَرِة َوُيِضّلُ اّ�َ ِت ِيف الَْحَياِة الّدُ

ُ َما َيَشحبُء [إبراهيم  لِِمَني َوَيْفَعُل اّ�َ ا  ]14:27الّظَ

8  َر لَِفي َنِعيٍم اَر لَِفي َجِحيٍم [اإلنفطار  إِّنَ اْألَبَْرا  ]14-82:13َوإِّنَ الُْفّجَ

احلياة يف القرب مث يُعطى تشري هذه اآل�ت الستة من القرآن إىل أن الرجل 

 .أيضاً  له. وقد ثبت هذا �ألحاديث السابقةاعموفق أيُعاقب أو يُكافأ 

 االدنيوارحتل من هذه لنبي صىل اهللا عليه وسلم قد ُتوّيف ا

لكنه حي يف قربه جبسده، و الدنيا، هذه وت يف وتلقاه امللنيب ملسو هيلع هللا ىلص قد تُوّيف ا

ه هذيثبته ف، االدنيوارحتاله من ته امموحياته يف القرب أعظم مما يف الدنيا. وأما 

   احلديث:و  لقرآنيةااآل�ت 

9  ُتوَن [الزمر  ]39:30إِنََّك َمّيٌِت َوإِنَُّهْم َمّ�ِ

10  ُتوَن [المؤمنون لَِك لََمّ�ِ  ]23:15ُثّمَ إِنَُّجلْم بَْعَد ذَ

  يف احلديث: وقد جاء

15  َأنَّ َعاِئَشَة َأْخبَـَرْتُه َأنَّ َأَ� َبْكٍر َرِضَي ا�َُّ َعْنُه ... أَمَّا بـَْعُد َفَمْن َكاَن

ِمْنُكْم يـَْعُبُد ُحمَمًَّدا َصلَّى ا�َُّ َعَلْيِه َوَسلََّم فَِإنَّ ُحمَمًَّدا َقْد َماَت َوَمْن َكاَن ِمْنُكْم 
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ٌد ِإالَّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمْن   َال َميُوُت قَاَل ا�َُّ يـَْعُبُد ا�ََّ فَِإنَّ ا�ََّ َحيٌّ  {َوَما ُحمَمَّ

َقِلْب َعَلى َعِقبَـْيِه  ُتْم َعَلى أَْعَقاِبُكْم َوَمْن يـَنـْ قـَْبِلِه الرُُّسُل أَفَِإْن َماَت أَْو قُِتَل انـَْقَلبـْ

(صحيح البخاري، �ب الدخول   ًئا َوَسَيْجزِي ا�َُّ الشَّاِكرِيَن}فـََلْن َيُضرَّ ا�ََّ َشيْـ 

 ابن ؛1241 رقم ،199 ص ،هعلی امليت بعد املوت اذا أدرج فی اکفان

  )1627احلديث  رقم ،232 ص ،ملسو هيلع هللا ىلص هدفن و هوفات ذکر �ب ،ةماج

  أبو بكر �.سيد� كده وأ نيتهمُ وافته أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص ديث احليف هذا 

  ويف حديث آخر:

16  ا َماَت النَِّيبُّ ملسو هيلع هللا ىلص َجاَء َأَ� َبْكٍر َماٌل ِمْن ، قَاَل َلمَّ َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد ا�َِّ

، 437 ص ادات،هالش کتاب البخاري، صحيح. (ِقَبِل اْلَعَالِء ْبِن احلَْْضَرِميِّ 

 )2683رقم 

17  صحيح  .َعْن َعاِئَشَة، قَاَلْت َماَت النَِّيبُّ ملسو هيلع هللا ىلص َوِإنَُّه لَبَـْنيَ َحاِقَنِيت َوَذاِقَنِيت)

، رقم 755 ص ،هو وفات ملسو هيلع هللا ىلص البخاري، کتاب املغازی ، �ب مرض النبی

4446( 

يف الدنيا املوت  وحلقه قد تويفديث أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص احألوا تآل�اهذه تؤكد 

  كانت له حياة دنيوية كيف ميكن دفنه؟لو  ولذلك ُدفن. 

 يف العاملتجول ت ننيأن أرواح املؤمناس يرى بعض ال

 صحايب:ثر � استدلواو يف العامل تجول ت ننييرى بعض العلماء أن أرواح املؤم
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18 و منؤ امل سجن الدنيا: قال� ) العاص بن( عمرو بن عن عبد هللا 

أيب  ابن مصنف. (شاء حيث يسرح ها مات املومن خيلی بفاذ الکافر، جنة

 )2675، رقم 57ص  ،7 ج عمرو، بن هللا عبد کالم �ب شيبة،

تتجول حيث تشاء، وهذا يعين أ�ا املؤمن تسرح و أن روح ثر يقول األهذا 

ثالث نقاط هناك إىل مكان آخر. لكن يف الدنيا تستطيع االنتقال من مكان 

  ضعف:ال

إلثبات ديث. لذلك قد ال تكون مبثابة دليل حب) هذا قول صحايب وليس 1(

  .ةديعقال

: "الدنيا سجن للمؤمن"، فلما كان العامل سجًنا، فلماذا تعود يف هذا األثر) 2(

 ،يف اجلنةبل يف هذا العامل،  جوليعين الت هو الالروح إىل العامل للتجول، ف

  الصحايب.العامل يف قول هذا حيث مل يرد ذكر 

أنه يطري � ) وهناك حديث آخر يقول بوضوح عن سيد� جعفر الطيار 3(

د واأي مادة من مت اثباملذكور أعاله قد ال يكفي إلقول اللذلك يف اجلنة. 

  .عقيدةال

 هذا هو احلديث:

19 معَ  ةاجلنّ  يف يطريُ  جعفراً  رأيتُ : ملسو هيلع هللا ىلص عن أيب هريرة قال قال رسول هللا 

 ص طالب، بن جعفر مناقب �ب املناقب، کتاب الرتمذي، سنن. (املالئکة

 )2763، رقم 855



 مثرة العقائد | 102

يف هذا احلديث أن سيد� جعفر � يتجول يف اجلنة حيث يشاء. لذلك 

ال  ،يف اجلنة سرحأن روح املؤمن تمبعىن قول سيد� عبد هللا بن عمر � يُفهم 

  يف الدنيا.

 وهناك حديث آخر:

20  ،َوَال َحتَْسَنبَّ الَِّذيَن  { َعْن َمْسُروٍق، قَاَل َسأَْلَنا َعْبَد ا�َِّ َعْن َهِذِه اآليَِة

ْم يـُْرَزُقونَ 
َعْن قَاَل أََما ِإ�َّ َقْد َسأَْلَنا   } قُِتُلوا ِيف َسِبيِل ا�َِّ أَْمَواً� َبْل َأْحَياٌء ِعْنَد َر�ِِّ

أَْرَواُحُهْم ِيف َجْوِف َطْريٍ ُخْضٍر َهلَا قـََناِديُل ُمَعلََّقٌة ِ�ْلَعْرِش َتْسرَُح   " َذِلَك فـََقاَل 

(صحيح مسلم، کتاب   .  " ِمَن اْجلَنَِّة َحْيُث َشاَءْت ُمثَّ َ�ِْوي ِإَىل تِْلَك اْلَقَناِديِل 

 يرزقون، مر� عند أحياء مأ� و اجلنة يف داءهاألمارة ، �ب بيان أن أرواح الش

 )1887/4885 رقم ،845 ص

التجول يف أما يف اجلنة و  سرحيث أيًضا أن أرواح الشهداء تيقول هذا احلد

  يثبت. دنيا فالال

 دنياللعودة إىل اليتمنون سوف هنم جأهل 

وهناك آية يف القرآن تقول أن الكفار سيطلبون بعد املوت أن يعودوا إىل 

ها هي  ،إىل الدنيااح و ر طلبهم لن يُقبل، فكيف نؤمن بعودة األالدنيا، لكن 

 اآلية:

11  ْرِجُعوِن لًِحا ِفيَما َتَرْكُت  َحّىتَ إِذَا َجاَء أََحَدُهُم الَْمْوُت قَاَل َرّبِ ا لََعلِّي أَْعَمُل َصا

 ]100-23:99 ِم ُيْبَعثُوَن [المؤمنون�َّالَ إِنََّها �َلَِمٌة ُهَو قَائِلَُها َوِمْن َوَرائِِهْم بَْرَزٌخ إَِىل َيوْ 
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يف العودة إىل العامل، لكن لن بعد املوت فار ريغب الكستقول هذه اآلية أنه 

  يف الدنيا؟احهم و أر تتجول ميكن أن ُيسمح هلم بذلك. فكيف 

  .قيدةعاله حديثًا خبصوص هذ 20آية و  11لقد نقلنا 

 هم تتجول يف العاملتيعتقد غري املسلمني أن آهل

داخل األصنام دخل ي تيعتقد املشركون أن أرواح آهلتهم تتجول يف العامل، فه

يؤمن املشركون �لعديد من اآلهلة اليت  .عينهمتو أتباعهم طلبات إىل  ستمعتو 

ماكن املعابد واألتلك ة ر �ز يرغبون يف تقطن املعابد واجلبال املختلفة. لذلك 

  ا.م إليهحاجتهيرفعون ا، و و�عبديأمامها، و  ونسجدي، هايإليقصدون و 

  

  



 

 املبحث الثامن

 وال ناظر حارض بليس  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

�نه ال حيضر كل املعرفة ي كلّ و الوجود ي لّ كأي   وال �ظر اضرحبملسو هيلع هللا ىلص ليس النيب 

  وال يعلم كل شيء كما يعتقد بعض الناس. مكان 

صيل  ا. والتفه العقيدةحديثًا خبصوص هذ13آية من القرآن و  34ذكر سن

  :كما يلي

 عىل ثالثة أنواعضور احل

  حاضرًا يف أماكن كثرية خالل حياته يف هذا العامل.ملسو هيلع هللا ىلص ) كان النيب 1(

  .خرةيكون حاضرا يف أماكن كثرية يف اآلس ه) أن2(

. يف كل وقت يرى كل شيء�ن يف كل مكان  حيضر الملسو هيلع هللا ىلص ) ولكن النيب 3(

اليوم هو حاضر أمام زيد، ويراقب أحواله كلها، فهذه صفة  ،على سبيل املثال

  لنيب ملسو هيلع هللا ىلص.لمن صفات هللا ال 

 هللا وحدهتان صفا الوجود والعلم مه

 ن حسب علمه، وقد ثبت ذلك بعدة آ�ت:يف كل مكا وموجود هللا حاضر

1 بَِما َتْعَملُوَن بَِصٌري [الحديد ُ  ]57:4 َوُهَو َمَعُكْم أَْيَن َما ُكْ�ُتْم َواّ�َ

2  لَِك َوَال أَْكثََر إِّالَ ُهَو َمَعُهْم أَْيَن َما �َحبُنوا [المجادلة   ]58:7َوَال أَْدَىن ِمْن ذَ
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3  َمَعَنا [التوبة َ   ]9:40إِذْ َيُقوُل لَِصاِحِبِه َال َتْحَزْن إِّنَ اّ�َ

4  لَُجلْم ُكْم أَْعَما ُ َمَعُكْم َولَْن َيِرتَ لِْم َوأَْنُتُم اْألَ�ْلَْوَن َواّ�َ فََال َتِهُنوا َوَتْدُعوا إَِىل الّسَ

  ]47:38[محمد 

5  2:186َوإِذَا َسمبَلََك ِعَباِدي �َّينِ فَِإّينِ قَِريٌب  [البقرة[  

6  ْنَسحبَن َوَنْعلَُم َما ُتَوْسِوُس بِِه َنْفُسُه َوَنْحُن أَقَْرُب إِلَْيِه ِمْن َحْبِل َولََقْد َخلَْقَنا اْإلِ

  ]50:16الَْوِريِد [ق 

مكان، لذلك فهو من القرآن خترب� أن هللا معنا يف كل  ةهذه اآل�ت الست

ولكن كيف يكون حاضرًا يف  فة الوجود يف كل مكان.الوحيد الذي ميتلك صِ 

  .قيقتهكل مكان، فهو أعلم حب

 يرى كل يشءاهللا 

 وهذه بعض اآل�ت القرآنية:

7  لِْعَباِد [آل عمران ُ بَِصٌري بِا   ]3:15َواّ�َ

8  لِْعَباِد [آل عمران ُ بَِصٌري بِا   ]3:20َواّ�َ

9  بَِما َتْعَملُوَن بَِصٌري [البقرة َ   ]2:233َوا�ْلَُموا أَّنَ اّ�َ

10  بَِما َتْعَملُوَن بَِصٌري [البقرة َ   ]2:237إِّنَ اّ�َ

11  بَِما َتْعَملُوَن بَِصٌري [البقرة ُ   ]2:265َواّ�َ

12  بَِما َتْعَملُوَن بَِصٌري [آل عمران ُ   ]3:156َواّ�َ

13  بَِصٌري بَِما َيْعَملُوَن [آل عمران ُ   ]3:163َواّ�َ
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14  بَِما َيْعَملُوَن بَِصٌري [األنفال َ   ]8:39فَِإّنَ اّ�َ

هذه اآل�ت الثمانية من القرآن تثبت أن هللا كلي العلم أي أنه يرى كل شيء. 

ولكن كيف يرى كل شيء، فهو  صفته اخلاصة. يلذلك، كونه كلي العلم ه

  .قيقتهأعلم حب

 حارضًا يف هذه األماكنمل يكن  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي اآليات تدل أن 

كذا أماكن  مل يكن حاضرًا يف ملسو هيلع هللا ىلص اآل�ت التالية من القرآن أن النيب  تقول

. إذن، �لنظر يف موقع كذا وكذا، ويف اآلخرة أيضًا سيقول إنه مل يكن حاضراً 

  ؟وجود يف كل مكانمإىل هذه اآل�ت، كيف ميكننا أن نقول إنه 

 هي اآل�ت: ها

15  حبِهِديَن ِّ إِذْ قََضْ�َنا إَِىل ُموَ� اْألَْمَر َوَما ُكْنَت ِمَن الّشَ َوَما ُكْنَت بَِجانِِب الَْغْرِيب

  ]28:44[القصص 

16  وِر إِذْ َناَدْيَنا [القصص   ]28:46َوَما ُكْنَت بَِجانِِب الّطُ

17  ُْيلُْقوَن أَقَْالَمُهْم أَيُُّهْم َيْجلُفُل َمْرَيَم َوَما ُكْنَت لََدْيِهْم إِذْ  َوَما ُكْنَت لََدْيِهْم إِذ

  ]3:44َيْخَتِصُموَن [آل عمران 

18  لَِك ِمْن أَْنَباِء الَْغْيِب نُوِحيِه إِلَْيَك َوَما ُكْنَت لََدْيِهْم إِذْ أَْجَمُعوا أَْمَرُهْم َوُهْم ذَ

  ]12:102َيْمُكُروَن [يوسف 

19  َوأَْنَت ْ ِقيَب �َلَْهلِ ْ َشِهيًدا َما ُدْمُت ِفِهلْ فَلَّمَا َتَوفَّْيَ�ِين ُكْنَت أَْنَت الّرَ َوُكْنُت �َلَْهلِ

  ]�5:117ََ� �ُّلِ َشْيٍء َشِهيٌد [المائدة 
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م، ولكن يف سالالمرتبطة �لنيب عيسى عليه األخرية هذه اآلية : مالحظة

تعلق به أيًضا، فسيتم فهي تكرر هذه الكلمات أيًضا،   ملسو هيلع هللا ىلصالنيب أن احلديث 

  يب.غالعلم مبحث ذكر احلديث يف 

يف وموجودًا مل يكن حاضرًا ملسو هيلع هللا ىلص اآل�ت اخلمسة تقول بوضوح أن النيب  هذه

سوف يعرتف يف اآلخرة أنه ملسو هيلع هللا ىلص هذه األماكن. وعالوة على ذلك، فإن النيب 

كل   علميف كل مكان وي وجودأنه مبعد وفاته مل يكن مع أمته، فكيف يُدعى 

  .شيء

يف   حاضر جل إثبات أن النيب أللذلك ؛ متعلق �إلميانالبحث : هذا مالحظة

تقدمي آية واضحة أو حديث واجب ، من الكل شيءل مكان و�ظر كل

أو أنه موجود يف كل مكان حاضر و�ظر صحيح يثبت بوضوح أنه كان 

، محالمن األالعقيدة  إثباتأثناء وجوده يف القرب. ال ميكن يعرف كل شيء و 

  ية، أو من تصرحيات الشيوخ، فهذه قاعدة �بتة.لسففأو املناقشات ال

 يف هذه األماكن مل يكن حارضاً  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي تدل األحاديث 

مل يكن حاضرًا يف أماكن كثرية  ملسو هيلع هللا ىلصاألحاديث التالية أيًضا إىل أن النيب  تشري

بني موجودا حىت خالل حياته. ويف اآلخرة أيضًا يصرح �نه بعد موته مل يكن 

. املعرفةي كلّ و ي الوجود لّ ك. هذا يثبت أنه مل يكن  مأحواهلعلم يأمته فال  أظهر

علم من  رأكثالعلم هللا تعاىل نعم، كان على علم �م مبا مت إبالغه به، وأعطاه 

  .اآلخرينو ولني األ
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رض عليه املسجد األقصى، عُ سبحانه وتعاىل يف حديث معراج أن هللا  جاء

ي كلّ و ي الوجود لّ كهذا يثبت أيًضا أنه مل يكن   ،قريشٍ أسئلة أهل  فأجاب

. لو كان حاضرًا يف كل مكان وعلم كل شيء، مل تكن هناك حاجة املعرفة

 كما يلي:واحلديث   لعرض املسجد األقصى أمامه.

1  ْعُت ْعُت َجاِبَر ْبَن َعْبِد ا�َِّ ـ رضى هللا عنهما ـ قَاَل مسَِ قَاَل أَبُو َسَلَمَة مسَِ

َبِين قـَُرْيٌش ُقْمُت ِيف احلِْْجِر، َفَجلَّى ا�َُّ ِيل بـَْيَت   " النَِّيبَّ ملسو هيلع هللا ىلص يـَُقوُل  َلمَّا َكذَّ

(صحيح البخاري، کتاب   .  " تِِه َوأََ� أَْنظُُر إِلَْيهِ اْلَمْقِدِس َفطَِفْقُت ُأْخِربُُهْم َعْن آ�َ 

  )3886، رقم 652سراء، ص نصار، �ب حديث اإلمناقب األ

ما إنه ، ملسو هيلع هللا ىلصزوجة الرسول �  الصديقةعائشة السيدة املنافقون لكن ملا رمى 

ت سورة النور وأكد ) بعض آ�هلالج لجملدة شهر تقريًبا، مث أنزل هللا ( قلقدام يف 

، لمكلي الوجود وكلي العملسو هيلع هللا ىلص  النيب . لو كان طمأنينةل�ملسو هيلع هللا ىلص شعر النيب فبراء�ا، 

. ئيةبر  اأ�علوم عنده مل تكن هناك حاجة للشعور �لقلق ألنه كان من امل

 :كما يلياحلديث  و 

2  َِّبَة، َعْن َعاِئَشَة ـ رضى هللا عنها ـ َزْوِج النَِّيب ُعبَـْيِد ا�َِّ ْبِن َعْبِد ا�َِّ ْبِن ُعتـْ

َنا َحنُْن   ․․․․․ملسو هيلع هللا ىلص ِحَني قَاَل َهلَا أَْهُل اِإلْفِك َما قَاُلوا، فـَبَـرَّأََها ا�َُّ ِمْنُه،  فـَبَـيـْ

ملسو هيلع هللا ىلص َفَجَلَس، َوملَْ َجيِْلْس ِعْنِدي ِمْن يـَْوِم ِقيَل ِيفَّ َما  َكَذِلَك ِإْذ َدَخَل َرُسوُل ا�َِّ 

َلَها، َوَقْد َمُكَث َشْهرًا َال يُوَحى ِإلَْيِه ِيف َشْأِين َشْىٌء ـ قَاَلْت ـ فـََتَشهََّد ُمثَّ  ِقيَل قـَبـْ

ُ، َوِإْن   َ� َعاِئَشُة فَِإنَُّه بـََلَغِين َعْنِك َكَذا وََكَذا،  " قَاَل  فَِإْن ُكْنِت بَرِيَئًة َفَسيـَُربُِّئِك ا�َّ

ُكْنِت أَْلَمْمِت فَاْستَـْغِفرِي ا�ََّ َوتُوِيب إِلَْيِه، فَِإنَّ اْلَعْبَد ِإَذا اْعتَـَرَف ِبَذنِْبِه ُمثَّ َ�َب 

َقالََتُه قـََلَص َدْمِعي َحىتَّ َما ُأِحسُّ فـََلمَّا َقَضى َرُسوُل ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص مَ   .  " َ�َب ا�َُّ َعَلْيِه 
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قَاَل َوا�َِّ َما أَْدرِي َما أَُقوُل   . ِمْنُه َقْطرًَة َوقـُْلُت َألِيب َأِجْب َعينِّ َرُسوَل ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص

قَاَلْت َوا�َِّ   . ملسو هيلع هللا ىلص ِفيَما قَالَ  فـَُقْلُت ألُِمّي َأِجيِيب َعينِّ َرُسوَل ا�َِّ   . ِلَرُسوِل ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص

قَاَلْت َوأََ� َجارِيٌَة َحِديثَُة الِسّنِّ َال أَقْـرَُأ َكِثريًا   . َما أَْدرِي َما أَُقوُل ِلَرُسوِل ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص

ْعُتْم َما يـََتَحدَُّث ِبِه النَّاُس، َوَوقـََر ِمَن اْلُقْرآِن فـَُقْلُت ِإِينّ َوا�َِّ َلَقْد َعِلْمُت أَنَُّكْم مسَِ 

قْـُتْم بِِه، َوَلِئْن قـُْلُت َلُكْم ِإِينّ بَرِيَئةٌ  َوا�َُّ يـَْعَلُم ِإِينّ َلَربِيَئٌة َال   . ِيف أَنـُْفِسُكْم َوَصدَّ

ُ يـَْعَلُم َأِينّ  ُقوِين ِبَذِلَك، َولَِئِن اْعتَـَرْفُت َلُكْم ِ�َْمٍر، َوا�َّ ُقينِّ َوا�َِّ َما ُتَصدِّ  بَرِيَئٌة لَُتَصدِّ

ُ اْلُمْستَـَعاُن َعَلى َما  ﴿ َأِجُد ِيل َوَلُكْم َمَثالً ِإالَّ َأَ� يُوُسَف ِإْذ قَاَل  يٌل َوا�َّ ٌر مجَِ َفَصبـْ

ُ، َوَلِكْن َوا�َِّ َما ُمثَّ َحتَوَّْلُت َعَلى ِفرَاِشي، َوأَ�َ   ﴾ َتِصُفونَ   أَْرُجو َأْن يـَُربَِّئِين ا�َّ

ظَنَـْنُت َأْن يـُْنزَِل ِيف َشْأِين َوْحًيا، َوَألَ� َأْحَقُر ِيف نـَْفِسي ِمْن َأْن يـَُتَكلََّم ِ�ْلُقْرآِن ِيف 

ُ، فـََوا�َِّ أَْمرِي، َوَلِكينِّ ُكْنُت أَْرُجو َأْن يـََرى َرُسوُل ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِيف   النـَّْوِم ُرْؤَ� يـَُربُِّئِين ا�َّ

َما رَاَم َجمِْلَسُه َوَال َخرََج َأَحٌد ِمْن َأْهِل اْلبَـْيِت َحىتَّ أُْنزَِل َعَلْيِه، فََأَخَذُه َما َكاَن 

ُر ِمْنُه ِمْثُل اْجلَُماِن ِمَن الْ  َعَرِق ِيف يـَْوٍم َشاٍت، َ�ُْخُذُه ِمَن اْلبـَُرَحاِء، َحىتَّ ِإنَُّه لَيَـَتَحدَّ

 فـََلمَّا ُسرَِّي َعْن َرُسوِل ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص َوُهَو َيْضَحُك، َفَكاَن أَوََّل َكِلَمٍة َتَكلََّم ِ�َا َأْن قَالَ 

 َرُسوِل فـََقاَلْت ِيل أُِمّي ُقوِمي ِإَىل   .  " َ� َعاِئَشُة، اْمحَِدي ا�ََّ فـََقْد بـَرََّأِك ا�َُّ   " ِيل 

، َال أَُقوُم إِلَْيِه، َوَال َأْمحَُد ِإالَّ ا�ََّ فَأَنـَْزَل ا�َُّ تـََعاَىل   . ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِإنَّ  ﴿ فـَُقْلُت َال َوا�َِّ

] (صحيح البخاري،  11[النور/ِت، اآل�َ   ﴾ الَِّذيَن َجاُءوا ِ�ِإلْفِك ُعْصَبٌة ِمْنُكمْ 

؛ صحيح 4141، رقم 701فک، ص ، �ب حديث اإليکتاب املغاز 

، رقم  1205فک و قبول التوبة، ص حديث اإل مسلم، کتاب التوبة، �ب يف

2770/7020(  
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تقول األحاديث التالية أيًضا أن حتية الناس تصل إىل النيب صلى هللا وكذلك 

 : كانت هناك حاجة لنقل التحية إليه. لو كان الكون أمام عينيه ملا  عليه وسلم

3  قَاَل قَاَل َرُسوُل ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص ، ِإنَّ �َِِّ َمالَِئَكًة  "َعْن زَاَذاَن، َعْن َعْبِد ا�َِّ

 السهو، کتاب نسائي،ال سنن(  .  " َسيَّاِحَني ِيف اَألْرِض يـُبَـلُِّغوِين ِمْن أُمَِّيت السََّالمَ 

 )1283، رقم 179 ص ،ملسو هيلع هللا ىلص النبی علی التسليم �ب

4  َِّلکم خريٌ  حيايت :ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول هللاقال  َعْن زَاَذاَن، َعْن َعْبِد ا� 

 خرياً  رأيت فما عمالکمأ علی تعرض لکم خري وفايت و لکم، حندث و حتدثون

 عن زاذان �ب البزار، مسند. (لکم هللا استغفرتُ  من شرٍّ  ما رأيتو  هللا محدتُ 

  )308، ص 5 ج ،هللا عبد

 ثالث نقاط:  كدوهذه األحاديث تؤ 

 حي يف قربه.  ملسو هيلع هللا ىلص) النيب 1(

 عرض عليه أعمال األمة وأفعاهلا. ) تُ 2(

وكذلك الكون ليس أمام ي العلم، ي الوجود وال كلّ ليس كلّ  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب إنَّ ) 3(

  األعمال.عرض عينيه؛ وإال فال حاجة ل

  وقد جاء يف حديث آخر:

5  :َال َجتَْعُلوا بـُُيوَتُكْم قـُُبورًا َوالَ  "َعْن َأِيب ُهرَيـْرََة، قَاَل قَاَل َرُسوُل ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص

ُتمْ َجتَْعُلوا قـَْربِي ِعيًدا َوَصلُّوا َعَلىَّ فَِإنَّ َصالََتكُ  ُلُغِين َحْيُث ُكنـْ (أبو داؤد،    .  " ْم تـَبـْ

  )2042، رقم 296کتاب املناسک، �ب ز�رة القبور، 



 111 | وال �ظرحباضر ليس  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  :املبحث الثامن

ي الوجود لو كان كلّ ، فإىل النيب ملسو هيلع هللا ىلصيُبلغ م ة والسالالصيف هذا احلديث أن ال

  إليه.سالم املالئكة البلغ ن ت�ي العلم ملا كانت هناك حاجة وكلّ 

ي العلم يف اآلخرة أيًضا ي الوجود و كلّ كلّ ن يكن  احلديث التايل أنه ليقول و 

  :هصحاب��م من أناس البعض ن عظن ألنه سي

6  َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل قَاَم ِفيَنا النَِّيبُّ ملسو هيلع هللا ىلص َخيُْطُب فـََقاَل... َوِإنَُّه َسُيَجاُء

َمالِ ِبرَِجاٍل ِمْن أُمَِّيت، فـَيـُْؤَخُذ  فـَيَـُقوُل   . فَأَُقوُل َ� َربِّ ُأَصْيَحاِيب   . ِ�ِْم َذاَت الشِّ

وَُكْنُت َعَلْيِهْم  { فَأَُقوُل َكَما قَاَل اْلَعْبُد الصَّاِلُح   . ِإنََّك َال َتْدرِي َما َأْحَدثُوا بـَْعَدكَ 

يـَُقاُل إِنـَُّهْم ملَْ يـَزَاُلوا ُمْرَتدِّيَن قَاَل فَـ   } احلَِْكيمُ  { ِإَىل قـَْولِِه   } َشِهيًدا َما ُدْمُت ِفيِهمْ 

(صحيح البخاري، کتاب التفسري، �ب وکنت   .  " ُمْنُذ فَاَرقْـتَـُهمْ  َعَلى أَْعَقاِ�ِْم 

؛ صحيح مسلم، کتاب 4625، رقم 791م، ص هعليهم شهيدا ما دمت في

، رقم 1018 ص ،هوصفات ملسو هيلع هللا ىلصالفضائل، �ب إثبات حوض نبينا 

2304/5996(  

قائًال: ملا دعاهم لكل شيء حاضرًا يف كل مكان وعليًما  ملسو هيلع هللا ىلصلو كان النيب 

  .ُأَصْيَحاِيب 

ي العلم ي الوجود وال كلّ ليس كلّ  ملسو هيلع هللا ىلصذه األحاديث الستة أن النيب � ثبتفقد 

ء. نعم، هو حي يف حىت يتمكن من رؤية كل شي عينيه الكون كله أمامليس و 

  .من أمته ه املالئكة السالمبلغقربه جبسده، وت
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 ؛تتعلق �ملعتقداتشيء ومعرفته كل قضية وجود الرسول يف كل مكان  إن

لذلك جيب أن تكون مبنية على آية أو حديث صحيح، وال ميكن أن تكون 

  .شيوخالبعض أقوال و رؤ� أمبنية على 

  رآنيةالقيف اآليات  "ديالشه"معنى 

كلمة لهنا ثالث آ�ت من القرآن وتفسري عبد هللا بن عباس �  ذكرنس

. األمانةأدى بّلغ الرسالة و سيشهد يوم القيامة أنه ملسو هيلع هللا ىلص أي أن النيب  "شهيد"

 ادو بّلغو الرسالة وأ ميوم القيامة أ� ونسيشهداألنبياء أيًضا وكذلك مجيع 

يف   وجودمبعىن امل، وليست شاهدالمبعىن هنا "شهيد" واجبا�م. لذا، فإن كلمة 

  . لكل شيءوالعاملِ  كل مكان

فال ميكن ملن مل يكن  -سؤال مفاده أن "الشهادة" تتطلب حضورًا  يُطرحهنا 

روري االعتقاد لذلك سيكون من الض - حاضرًا يف مشهد ما أن يكون شاهًدا 

  كان يعرف كل ظروفهم. �ن النيب ملسو هيلع هللا ىلص  

هذه احلجة ال أساس هلا. والواقع أن القرآن قد أكد أن األنبياء مجيعًا قد أدوا 

على هذه احلقيقة إميا� �لقرآن. كما أن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ، فيشهد النيب �مواجبا

وبناًء على هذه  ،مواجبا�م جتاه قومه ادو أملسو هيلع هللا ىلص أخرب أمته أن األنبياء مجيًعا 

املعلومات أيًضا يشهد املسلمون أن األنبياء مجيًعا قد أدوا واجبا�م جتاه 

ويعرف كل  واألمة حاضرة يف كل مكانملسو هيلع هللا ىلص  نيبهم. هذا ال يعين أن القوم

   .شيء

 وقد جاء يف احلديث:
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7  يُء النَِّيبُّ يـَْوَم اْلِقَياَمِة َوَمَعُه  " َعْن َأِيب َسِعيٍد، قَاَل قَاَل َرُسوُل ا�َِّ ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ جيَِ

يُء النَِّيبُّ َوَمَعُه الثَّالَثَُة َوَأْكثـَُر ِمْن َذِلَك  يُء النَِّيبُّ َوَمَعُه الرَُّجَالِن َوجيَِ الرَُّجُل َوجيَِ

فـَُيْدَعى قـَْوُمُه فـَيـَُقاُل َهَل بـَلََّغُكْم   . َقاُل َلُه َهْل بـَلَّْغَت قـَْوَمَك فـَيَـُقوُل نـََعْم َوأََقلُّ فـَيُـ 

فـَُتْدَعى أُمَُّة ُحمَمٍَّد   . فـَيـَُقاُل َمْن َشِهَد َلَك فـَيَـُقوُل ُحمَمٌَّد َوأُمَُّتُه   . فـَيَـُقوُلوَن َال 

فـَيَـُقوُل َوَما ِعْلُمُكْم ِبَذِلَك فـَيَـُقوُلوَن َأْخبَـَرَ�   . نـََعمْ لََّغ َهَذا فـَيَـُقوُلوَن فـَيـَُقاُل َهْل بَـ 

قْـَناُه  {وََكَذِلَك  قَاَل َفَذِلُكْم قـَْولُُه تـََعاَىل   . نَِبيـَُّنا ِبَذِلَك َأنَّ الرُُّسَل َقْد بـَلَُّغوا َفَصدَّ

َوَيُكوَن الرَُّسوُل َعَلْيُكْم َجَعْلَناُكْم أُمًَّة َوَسطًا لَِتُكونُوا ُشَهَداَء َعَلى النَّاِس 

، 624 ص ،ملسو هيلع هللا ىلص دمحم أمة صفة �ب د،ه(سنن ابن ماجة، کتاب الز   .  َشِهيًدا}

    )4284رقم 

النيب ملسو هيلع هللا ىلص. هذا ال يعين أ�م شهادة يف هذا احلديث أن األمة ستشهد بناء على 

  موجودون يف كل مكان.

 الضوء على نفس املوضوع:أيضاً يل كما يلقي احلديث التا

8  قَاَل قَاَل َرُسوُل ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص ، "ُجيَاُء بُِنوٍح يـَْوَم اْلِقَياَمِة  َعْن َأِيب َسِعيٍد اْخلُْدرِيِّ

ُقوُلوَن َما فـَُتْسَأُل أُمَُّتُه َهْل بـَلََّغُكْم فـَيَـ   . فـَيـَُقاُل َلُه َهْل بـَلَّْغَت فـَيَـُقوُل نـََعْم َ� َربِّ 

فـَُيَجاُء ِبُكْم   . فـَيَـُقوُل َمْن ُشُهوُدَك فـَيَـُقوُل ُحمَمٌَّد َوأُمَُّتهُ   . َجاَءَ� ِمْن نَِذيرٍ 

لَِتُكونُوا    وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم أُمًَّة َوَسطًا { ُمثَّ قـَرََأ َرُسوُل ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص   .  " فـََتْشَهُدونَ 

} (صحيح البخاري، �ب  النَّاِس َوَيُكوَن الرَُّسوُل َعَلْيُكْم َشِهيًدا ُشَهَداَء َعَلى

، رقم 555 ص ،11:25 هقوم الی نوحا ارسلنا ولقد: وجلّ  عز قول هللا

3339(  
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املعرفة، كّلي الوجود و كّلي إذا افرتضنا أن كلمة "شهيد" تدل على معىن  

؛ ألن عرفةوجود وكلية املأيضًا كّلية الفسيؤدي ذلك إىل االعتقاد �ن األمة 

 لَِتُكونُوا ُشَهَداَء َعَلى النَّاسِ : "الشهيد" يف القرآنيت بـــمساألمة أيًضا 

 األنبياء األخرى أيًضايكون ن أجيب ، كذلكنفس املعىن. و يف ] 2:143[

َنا ِمْن ُكلِّ أُمٍَّة ِبَشِهيدٍ : اآليةألن املعرفة كّلي الوجود و كّلي  ] أيًضا 4:41[ ِجئـْ

  .شهيدتسميهم ب

رسالة هللا إىل قومهم، وبناًء بلغوا يف الواقع، أكد القرآن أن األنبياء السابقني 

وا يلغيوم القيامة �ن مجيع األنبياء قد ملسو هيلع هللا ىلص على هذا ستشهد أمة النيب دمحم 

وا رسالة د بلغقنفسه أن مجيع األنبياء ملسو هيلع هللا ىلص هم، وسيشهد النيب إىل قوم هللاالة رس

  هللا.

ته إىل رساللتبليغ  رسلالل رسأقد  هلالج لجبعض اآل�ت اليت تقول إن هللا  وهذه

  .الناس

20 ُسوِل إِّالَ الَْبَالغُ الُْمِبُني [النور   ]24:54 َوَما �ََ� الّرَ

21  ُسوِل إِّالَ الَْبَالغُ الُْمِبُني [العنكبوت   ]29:18َوَما �ََ� الّرَ

22  َشِهيٌد بَْ�ِين َوبَْ�َنُجلْم [األنعام ُ   ]6:19قُْل أَّيُ َشْيٍء أَْكَربُ َشَهاَدةً قُِل اّ�َ

قد ه يوم القيامة أن مجيع األنبياء توأمملسو هيلع هللا ىلص يشهد النيب �ت سوبناًء على هذه اآل

يف   ينحاضر ته ليسوا وأمملسو هيلع هللا ىلص النيب  ثبت أن ،وا الرسالة إىل قومهم. و�لتايلبلغ

  .ظرين لكل شيءكل مكان و�
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 راظ ونرضاآليات التي قدمها البعض كدليل عىل حا

قدم بعض العلماء اآل�ت الثالثة التالية إلثبات أن النيب حاضر يف كل مكان 

واستنتجوا أن الشهادة قد أُديل �ا على أساس التواجد يف  ظر لكل شيءو�

و�ظر. بعض اضر األنبياء، فيدل على أنه حعلى  ملسو هيلع هللا ىلصاملكان، وسيشهد النيب 

 ر".ضااحل"بـــ" يف اآلية اً هداالناس ترمجوا كلمة "ش

23  إِنَّا أَْرَسلَْنا إِلَْيُجلْم َرُسوًال َشحبِهًدا �َلَْيُجلْم َكَما أَْرَسلَْنا إَِىل ِفْرَعْوَن َرُسول [المزمل

73:15[  

يف تفسري جاء شهادة على إيصال رسالة هللا كما مبعىن الوهنا كلمة "شاهد" 

الثاين زء إذ أن اجل ؛)73:15(انظر:  �لبالغ ﴿َشاِهًدا َعَلْيُكْم﴾: ابن عباس

 إىل فرعون.السالم �رسال موسى عليه يقار�ا من اآلية 

24  ًرا َوَنِذيًرا ِ بِإِذْنِِه َوِسَراًجا  َيا أَيَُّها الّ�َِيبُّ إِنَّا أَْرَسلَْناَك َشحبِهًدا َوُمَبّشِ َوَداِعًيا إَِىل اّ�َ

  ]46-33:45ُمِنًريا [األحزاب 

تفسري ابن يف الرسالة، كما بالغ شهادة على إمبعىن الهد" اوهنا أيضًا "ش

اآلية التالية ؛ ألن )33:45(انظر: على أمتك �لبالغ  ﴿َشاِهًدا﴾ :عباس

اضر احلعىن املذكور أعاله، ال معىن "، وهذا يؤكد املَداِعًيا ِإَىل ا�َِّ تقول: "َ 

 .اظرنالو 

25  ًرا َوَنِذيًرا [الفتح   ]48:8إِنَّا أَْرَسلَْناَك َشحبِهًدا َوُمَبّشِ
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 ﴿َشاِهًدا﴾ :يف تفسري ابن عباس�ملعىن املذكور كما هد" اوهنا أيضًا كلمة "ش

الشهادة على يؤكد معىن أيضًا ). وهذا 48:8(انظر:  على أمتك �لبالغ

 .اظرنالاضر و احل، ال معىن رسالة هللابالغ إ

 رضاى األمة باحليسمأيضًا شهيدًا وهذا يلزم أن األمة ستكون 

 راظنالو

 ر و�ظراضحملسو هيلع هللا ىلص تشري إىل أن النيب أو "شهيد" د" اهأن كلمة "شلو سّلمنا 

 نحاضرو أن أفراد األمة أيًضا فعلينا أن نسلم ، (كلي الوجود وكلي العلم)

سيشهدون على أتباع األنبياء اآلخرين. لذلك ال يصح أل�م أيضًا  ون�ظر و 

   .اآل�ت املذكورةوفق  حاضر و�ظرملسو هيلع هللا ىلص ن النيب لبقول �

أتباع األنبياء وهذه بعض اآل�ت اليت تذكر أن األمة ستكون شهيدًا على 

 يوم القيامة: اآلخرين

26  ُ ُكْم أ ُسوُل �َلَْيُجلْم َوَكَذلَِك َجَعلَْنا َيُجلوَن الّرَ ًة َوَسًطا لَِتُجلوُنوا ُشَهَداَء �ََ� الّنَاِس َو ّمَ

  ]2:143َشِهيًدا [البقرة 

27  ِمْن أَْنُفِسِهْم َوِجْ�َنا بَِك َشِهيًدا �ََ� َهُؤَالِء ْ ٍة َشِهيًدا �َلَْهلِ َوَيْوَم َنْبَعُث ِيف �ُّلِ أُّمَ

  ]16:89[النحل 

28  ٍِة بَِشِهيٍد َوِجْ�َنا بَِك �ََ� َهُؤَالِء َشِهيًدا [ال�سحبء فََجلْيَف إ   ]4:41ذَا ِجْ�َنا ِمْن �ُّلِ أُّمَ

29  ُسوُل َشِهيًدا �َلَْيُجلْم َوَتُجلوُنوا ُشَهَداَء �ََ� الّنَاِس [الحج   ]22:78لَِيُجلوَن الّرَ

30  ٍة َشِهيًدا [النحل   ]16:84َوَيْوَم َنْبَعُث ِمْن �ُّلِ أُّمَ
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31  َنُجلْم [القصص ٍة َشِهيًدا فَُقلَْنا َهاُتوا بُْرَها   ]28:75َوَنَزْعَنا ِمْن �ُّلِ أُّمَ

من كل أمة، فهل نصدق أن  كونون هذه اآل�ت الست تذكر أن الشهود سي

  ؟ونو�ظر  ونحاضر كل هؤالء هم 

 هلا ثالثة معانٍ  "شهد"كلمة 

ناسب معىن ذه الكلمة مبهفهم لذلك جيب أن تُ  ؛كلمة "شهد" هلا ثالثة معانٍ 

  :حسب السياق، حىت ال تتعارض مع اآل�ت األخرى

  ةداهششهد مبعىن إدالء ال) 1(

  والرؤية شهد مبعىن احلضور) 2(

  الشهود ةدا�ييد شهشهد مبعىن ) 3(

  الشهادة: إدالء :املعىن األول

32  12:26َوَشِهَد َشحبِهٌد ِمْن أَْهلَِها [يوسف[  

النيب يوسف عليه الشهادة، إذ مل ير الطفل مبعىن إدالء وهنا كلمة "شهد" 

  .فقط الشهادة عىنمبهنا كلمة "شهد" فا؛ زليخغرفة يف  مسالال

 احلضور :املعىن الثاين

33  حبِهِديَن ِّ إِذْ قََضْ�َنا إَِىل ُموَ� اْألَْمَر َوَما ُكْنَت ِمَن الّشَ َوَما ُكْنَت بَِجانِِب الَْغْرِيب

  ]28:44[القصص 

  اضر".احل"مبعىن هنا كلمة "شاهد" 
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 عىن الثالث: إقرار حقيقة الشهودامل

34  ٍة بَِشِهيٍد َوِجْ�َنا بَِك �ََ� َهُؤَالِء َشِهيًدا [ال�سحبء   ]4:41فََجلْيَف إِذَا ِجْ�َنا ِمْن �ُّلِ أُّمَ

َنا ِبَك َعَلى َهُؤَالِء َشِهيًدا﴿ :تفسري ابن عباسيف   ويقال ألمتك شهيداً  ﴾َوِجئـْ

  ، )4:41(انظر: مزكياً معدًال مصدقاً هلم 

  أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص يؤكد صحة ما شهدته األمة.يعين 

مناسبة ه بكلمة حر شهلذه الكلمة ثالثة معاٍن خمتلفة، فيجب ملا كان لذلك، 

  وفًقا للسياق، حبيث ال تتعارض مع اآل�ت األخرى.

 راظنال وتثري شبهة احلارضالتي األحاديث 

9 ِإنَّ ا�ََّ َزَوى ِيلَ اَألْرَض فـَرَأَْيُت  " :َعْن ثـَْوَ�َن، قَاَل قَاَل َرُسوُل ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص

َها ُلُغ ُمْلُكَها َما ُزِوَي ِيل ِمنـْ  مسلم، صحيح( ".َمَشارِقـََها َوَمَغارِبـََها َوِإنَّ أُمَِّيت َسيَـبـْ

، رقم 1250 ص ببعض، بعضهم األمة ههذ هالک �ب الفنت، کتاب

2889/7278(  

م فيها الشرق والغرب أمامه دّ اليت قُ  ملسو هيلع هللا ىلص هذا ذكر إلحدى معجزات الرسول

ت مرة وقعيعين أ�ا و املاضي " هي صيغة للفعل ى. كلمة "زو بعينيه اورآمه

لتقدمي  رًا و�ظرًا ملا كانت هناك حاجةاضكان النيب ملسو هيلع هللا ىلص حو  واحدة؛ وإال فل

صلى هللا نه ��ي حال هذا احلديث الشرق والغرب أمامه. لذلك، ال يثبت 

فقط إحدى معجزات النيب يذكر هذا احلديث فإن ر و�ظر. اضحعليه وسلم 

  .ملسو هيلع هللا ىلص
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هي اليت ُقدمت أمامه، وليس الكون  فقط أن األرض يف احلديث الثانية  النقطة

   كله.

 ويف حديث آخر:

10 الدنيا سجن املومن و جنة  :بن عمرو (بن العاص) قال عن عبد هللا

(مصنف ابن أيب شيبة،  .يسرح حيث شاء همن خيلی بؤ الکافر، فاذا مات امل

  )34722/2675، رقم 57ص  ،7 ج ،وعمر  بن �ب کالم عبد هللا

ن املؤمن يتجول حيث يشاء بعد موته. بناًء على هذا �ا قول الصحايب ذه

كذلك هنا وهناك،  تتجول أرواح املؤمنني كما أن الناس  بعض استدل  البيان،

أيًضا يف مجيع أحناء العامل. لكن هناك عدة نقاط ضعف يف ملسو هيلع هللا ىلص يتجول النيب 

  :ثرهذا األ

إلثبات كون مبثابة دليل يديث. لذلك قد ال حبصحايب وليس  أثر) هذا 1(

  .ةديالعق

جن للمؤمن"، فلما كان العامل سجًنا، فلماذا تعود : "الدنيا سيف هذا األثر) 2(

روح املؤمن من هذا السجن بعد  توعندما خرج ؟الروح إىل العامل للتجول

  املوت فلماذا تعود إىل السجن؟

يف اجلنة ال يف الدنيا، كما جاء يف تسرح ) واحلقيقة أن روح املؤمن 3(

واحلديث  . حيثما شاءوااألحاديث األخرى أن أرواح الشهداء تطري يف اجلنة 

  لي:كما ي
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11 مع اجلنة يف يطري جعفراً  رأيت: ملسو هيلع هللا ىلص عن أيب هريرة قال قال رسول هللا 

 ص طالب، بن جعفر مناقب �ب املناقب، کتاب الرتمذي، سنن. (املالئکة

  ) 2763، رقم 855

يث يشاء. لذلك جاء يف هذا احلديث أن سيد� جعفر � يطري يف اجلنة ح

يف اجلنة ال يف  ستسرحيعين أن أرواح املؤمنني أيضًا املذكور الصحايب أثر فإن 

  هذا العامل.

يف اجلنة حيث سرح التايل بوضوح أن أرواح الشهداء تكما يذكر احلديث 

 يف هذا العامل:، ال شاءت

12   ََِّعْن َهِذِه اآليَِة،  مسعود ابن وهَعْن َمْسُروٍق، قَاَل َسأَْلَنا َعْبَد ا�

ْم يـُْرَزُقونَ  
قَاَل   } {َوَال َحتَْسَنبَّ الَِّذيَن قُِتُلوا ِيف َسِبيِل ا�َِّ أَْمَواً� َبْل َأْحَياٌء ِعْنَد َر�ِِّ

أَْرَواُحُهْم ِيف َجْوِف َطْريٍ ُخْضٍر َهلَا قـََناِديُل  " أََما ِإ�َّ َقْد َسأَْلَنا َعْن َذِلَك فـََقاَل 

 "َقٌة ِ�ْلَعْرِش َتْسرَُح ِمَن اْجلَنَِّة َحْيُث َشاَءْت ُمثَّ َ�ِْوي ِإَىل تِْلَك اْلَقَناِديِل.ُمَعلَّ 

 م(صحيح مسلم، کتاب اإلمارة، �ب بيان أن أرواح الشهداء يف اجلنة و أ�

  )  1887/4885، رقم 845، ص رزقونيُ  مر� عند أحياء

 يف اجلنة: سرحت املؤمن ثبت احلديث التايل أيًضا أن روحيُ وكذلك 

13  َّأَنَُّه َأْخبَـرَُه َأنَّ َأَ�ُه َكاَن ُحيَدُِّث َأن ، َعْن َعْبِد الرَّْمحَِن ْبِن َكْعٍب األَْنَصارِيِّ

َا َنَسَمُة اْلُمْؤِمِن طَائٌِر يـَْعُلُق ِيف َشَجِر اْجلَنَِّة َحىتَّ   "    : َرُسوَل ا�َِّ ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ قَاَل  ِإمنَّ

َعُث يـَْرِجَع ِإَىل َجسَ   و القرب ذکر �ب د،ه(ابن ماجة، کتاب الز   . " ِدِه يـَْوَم يـُبـْ
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؛ مسند أمحد، بقية حديث کعب بن مالک 4271، رقم 622 ص البلی،

  )15777، رقم 57، ص 25االنصاري، ج 

. بل دنيايف ال، ال يذكر هذا احلديث بوضوح أن روح املؤمن تتجول يف اجلنة

  اح املوتى تتجول يف العامل.من معتقدات املشركني أن أرو إنه 

  .بصدد هذه العقيدة حديثًا 13آية من القرآن و  34هذه ف

 تهم حارضون وناظرونأن آهلندوس اهليعتقد 

(يف كل مكان)  حاضرونهم تهم وآهلتيعتقد املشركون أن أسالفهم وكهن

موجودون داخل األصنام ويستمعون إىل اآلهلة  ، حىت أنو�ظرون (لكل شيء)

متاثيلهم نصب ن بكو ام املشر ذا قهل. و قضي حاجا�مويم يرو�و دعوا�م، 

واالستعانة �م. وإال فهم يعرفون أن هذه األصنام ليس هلا أرواح، لكنهم 

إىل دعوا�م؛ لذلك  ونستمعيداخل األصنام و ون هم موجودتيعتقدون أن آهل

  .مرفعون حاجا�م إليهويم هليسجدون 

صلى �ت اخلمس املذكورة أعاله أن النيب يف اآلكل التصريح هللا  صرح لذلك، 

 حاجا�مالناس رفع مل يكن موجوًدا يف تلك األماكن، حىت ال ي هللا عليه وسلم

. هذه لكل شيء �ظرو كل مكان   حاضر يفمؤمنني به على أنه ملسو هيلع هللا ىلص إىل النيب 

  نقطة مهمة للغاية للتأمل فيها.



 

 املبحث التاسع

 وحده كيل االختياراهللا إن 

الكثري من  ملسو هيلع هللا ىلص لنيباار. ومع ذلك، فقد أُعطي يختاال يكلهللا وحده  

يف اآلخرة واليت هي أكثر من ات ختيار االات وسُيعطى الكثري من ختيار اال

. لكن هذه بعض لني واآلخرينو األاليت ُمتنح ألي شخص آخر من ات ختيار اال

   وحده.بيد هللاهي ات ختيار االكلها، ألن كل ال  ، اتختيار اال

  :ما يليوتفاصيلها ه العقيدة هذعن أحاديث  9آية و  36 ذكرنس

 أربعة أنواععىل  اتختياراال

  وحده.، وهذه � سلطان كامل على كل شيء إىل األبد) � 1(

  يف الدنيا. ملسو هيلع هللا ىلصللنيب ات ختيار اال) قد أودع هللا العديد من 2(

  خاصة يوم القيامة. اتاختيار أربع  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  يُيعطوإنه س) 3(

 نفعلضرر أو االإصابة أو الرزق أو شفاء الإعطاء لنيب ملسو هيلع هللا ىلص سلطة ) هل ل4(

  ؟حدأل

  كاملان سلط) هللا وحده 1(

 وقد ثبت ذلك بعدة آ�ت:
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1  لُِق �ُّلِ َشْيٍء َوُهَو �ََ� �ُّلِ َشْيٍء َوِكيٌل [الزمر ُ َخا   ]39:62اّ�َ

2  لُِق �ُّلِ َشْيٍء [�افر ُ َربُُّجلْم َخا لُِكُم اّ�َ   ]40:62ذَ

3  اٌل لَِما ُيِريد [هود   ]11:107إِّنَ َربََّك فَّعَ

4  ذُو الَْعْرِش الَْمِجيُد  ج يُد [الربو اٌل لَِما ُيِر   ]17-85:16فَّعَ

5  اُر [الر�د لُِق �ُّلِ َشْيٍء َوُهَو الَْواِحُد الَْقّهَ ُ َخا   ]13:16قُِل اّ�َ

تقول هذه اآل�ت بوضوح أن هللا وحده له سلطان مطلق على كل شيء وأن 

  حد غريه.صل ألال حيان مثل هذه السلط

 عديدة يف الدنيا اتاختيار ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  ُأعطيد ) لق2(

ومع ذلك هللا،  رساالتنشر يليعيش حياة طبيعية، و  اتاختيار ملسو هيلع هللا ىلص النيب  أُعطي

 :كما يف هذه اآل�ت  خاصة ةأربع واجباتحصلت له 

6  ّيَِني َرُسوًال ْ آُهَو الَِّذي بََعَث ِيف اْألُّمِ ْ َيْتلُو �َلَْهلِ ُِّمُهُم  ِمْحمُ ِهلْ َوُيَعل كِّ َياِتِه َوُيَز

  ]62:2الِْجلَتاَب َوالِْحْكَمَة َوإِْن �َحبُنوا ِمْن قَْبُل لَِفي َضَالٍل ُمِبٍني [الجمعة 

7  بَْعْث ِفِهلْ َرُسوًال ْ آ َربََّنا َوا ْ َيْتلُو �َلَْهلِ ُِّمُهُم الِْجلَتاَب َوالِْحْكَمَة ِمْحمُ َياتَِك َوُيَعل

ِهلْ  كِّ   ]2:129 إِنََّك أَْنَت الَْعِزيُز الَْحِكيُم [البقرة َوُيَز

  �ربع واجبات:  ملسو هيلع هللا ىلصوفًقا هلذه اآل�ت، مت تكليف النيب 

  ) تالوة القرآن 1(

  ) تعليم القرآن 2(

  ) تعليم احلكمة 3(
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  املؤمننيتزكية ) 4(

  وهناك آ�ت أخرى:

8  َبِإِذْنِِه و ِ   ]33:46ِسَراًجا ُمِنًريا [األحزاب َوَداِعًيا إَِىل اّ�َ

9  ِّْغ َما أُْنِزَل إِلَْيَك ِمْن َربَِّك [المائدة ُسوُل َبل   ]5:67َيا أَيَُّها الّرَ

10  لََعلَُّهْم َيَتَفّجلَُروَن [النحل ْ َو َل إِلَْهلِ َ لِلّنَاِس َما ُنّزِ ْكَر لُِتَبّنيِ َوأَْنَزلَْنا إِلَْيَك الّذِ

16:44[  

بالغ الرسالة خاصة لنشر الدين وإ اتواجبتشري هذه اآل�ت إىل أنه أُعطي 

  . وتنفيذها يف ا�تمع

 خاصة يوم القيامة اتاختيارأربع  ملسو هيلع هللا ىلصلنبي سيعطى ا )3( 

األخرى يوم القيامة وأربعة منها  اتاالختيار العديد من  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  سُيعطى

  خاصة به:

  ىكرب . الشفاعة ال1

  الشفاعة الصغرى. 2

  د هللايماختيار خاص لتح. 3

  . حوض الكوثر4

   ىالشفاعة الكرب . 1
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أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص سيتضرع إىل هللا يوم القيامة ليبدأ احلساب، هي الشفاعة الكربى 

 واحلديث كما يلي: خوفًا منه. هللا عند شفعأن يفلن يكون غريه مستعًدا 

1  َجيَْمُع ا�َُّ النَّاَس   "  عنه ـ قَاَل قَاَل َرُسوُل ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص َعْن أََنٍس ـ رضى هللا

فـََيْأتُوَن آَدَم   . يـَْوَم اْلِقَياَمِة فـَيَـُقوُلوَن َلِو اْسَتْشَفْعَنا َعَلى َربَِّنا َحىتَّ يُرَِحيَنا ِمْن َمَكانَِنا

ِدِه، َونـََفَخ ِفيَك ِمْن ُروِحِه، َوأََمَر اْلَمالَِئَكَة فـَيَـُقوُلوَن أَْنَت الَِّذي َخَلَقَك ا�َُّ بِيَ 

فـَيَـُقوُل َلْسُت ُهَناُكْم ـ َويَْذُكُر َخِطيئَـَتُه   . َفَسَجُدوا َلَك، َفاْشَفْع لََنا ِعْنَد َربَِّنا

ُهَناُكْم ـ َويَْذُكُر  فـََيْأتُونَُه فـَيَـُقوُل َلْستُ   . َويـَُقوُل ـ ائْـُتوا نُوًحا أَوََّل َرُسوٍل بـََعَثُه ا�َُّ 

فـََيْأتُونَُه، فـَيَـُقوُل َلْسُت ُهَناُكْم ـ   . َخِطيئَـَتُه ـ ائْـُتوا إِبـْرَاِهيَم الَِّذي اختَََّذُه ا�َُّ َخِليالً 

َويَْذُكُر َخِطيئَـَتُه ـ ائْـُتوا ُموَسى الَِّذي َكلََّمُه ا�َُّ فـََيْأتُونَُه فـَيَـُقوُل َلْسُت ُهَناُكْم، 

ُكُر َخِطيئَـَتُه ـ ائْـُتوا ِعيَسى فـََيْأتُونَُه فـَيَـُقوُل َلْسُت ُهَناُكْم، ائْـُتوا ُحمَمًَّدا صلى هللا فـََيذْ 

 ، َم ِمْن َذنِْبِه َوَما َ�َخََّر فـََيْأتُوِين َفَأْسَتْأِذُن َعَلى َريبِّ عليه وسلم فـََقْد ُغِفَر َلُه َما تـََقدَّ

ُ، ُمثَّ يـَُقاُل اْرَفْع رَْأَسَك، َسْل  فَِإَذا رَأَيـُْتُه َوقـَْعُت َساِجًدا، فـََيَدُعِين َما َشاَء ا�َّ

فََأْرَفُع َرْأِسي، فََأْمحَُد َريبِّ بَِتْحِميٍد يـَُعلُِّمِين، ُمثَّ   . تـُْعطَْه، َوُقْل ُيْسَمْع، َواْشَفْع ُتَشفَّعْ 

ا، ُمثَّ أُْخرُِجُهْم ِمَن النَّاِر، وَ  أُْدِخُلُهُم اْجلَنََّة، ُمثَّ أَُعوُد فَأََقُع َأْشَفُع فـََيُحدُّ ِيل َحد�

 .  " َساِجًدا ِمثْـَلُه ِيف الثَّالِثَِة أَِو الرَّاِبَعِة َحىتَّ َما بَِقَي ِيف النَّاِر ِإالَّ َمْن َحَبَسُه اْلُقْرآُن 

، رقم 1136قاق، �ب صفة اجلنة والنار، ص الر  کتاب ،يالبخار  صحيح(

6565( 

) 2) الشفاعة الكربى. (1ص: (ئاحلديث ثالث خصاهذا يشمل وقد 

  . الثناء على هللا) 3( الشفاعة الصغرىو 

 . الشفاعة الصغرى2
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2  ثـََنا أََنُس ْبُن َماِلٍك، َأنَّ َنِيبَّ ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل ِلُكلِّ َنِيبٍّ َدْعَوٌة َدَعاَها   "  َحدَّ

". (صحيح مسلم، کتاب  َوِيت َشَفاَعًة ألُمَِّيت يـَْوَم اْلِقَياَمِة ألُمَِّتِه َوِإّينِ اْختَـَبْأُت َدعْ 

 رقم ،106 ص ،هاإلميان، �ب اختباء النبی دعوة الشفاعة ألمت

200/494( 

  .ملسو هيلع هللا ىلصعطى للنيب الصغرى اليت سيُ  شفاعةاليذكر هذا احلديث 

 إال �ذن هللا، كما يقول القرآن: أحد يشفع وال

11 2:255 َمْن ذَا الَِّذي َيْشَفُع ِعْنَدهُ إِّالَ بِِإذْنِِه [البقرة[  

12  10:3َما ِمْن َشِفيٍع إِّالَ ِمْن بَْعِد إِذْنِِه [يونس[  

  الثناء على هللا اختيار . 3

يوم القيامة  هديحمتلو لثناء على هللا اختيار خاص لسيعطى  لنيب ملسو هيلع هللا ىلصأن ا

 :، كما جاء يف احلديثغريهحد ألبطريقة ال يُعطى 

3  النَّاَس يـَْوَم  "  َعْن أََنٍس ـ رضى هللا عنه ـ قَاَل قَاَل َرُسوُل ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص ُ َجيَْمُع ا�َّ

يـَُقاُل ُمثَّ  ..... . اْلِقَياَمِة فـَيَـُقوُلوَن َلِو اْسَتْشَفْعَنا َعَلى َربَِّنا َحىتَّ يُرَِحيَنا ِمْن َمَكانَِنا

فََأْرَفُع َرْأِسي، فََأْمحَُد َريبِّ   . اْرَفْع رَْأَسَك، َسْل تـُْعطَْه، َوُقْل ُيْسَمْع، َواْشَفْع ُتَشفَّعْ 

قاق، �ب صفة اجلنة والنار، الر  کتاب ،يالبخار  صحيح( .  " بَِتْحِميٍد يـَُعلُِّمِين،

  )6565، رقم 1136ص 

 . حوض الكوثر4

 :يوم القيامة، كما جاء يف احلديثلنيب ملسو هيلع هللا ىلص خاص سيعطى لاختيار هذه 
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4  َحْوِضي َمِسريَُة َشْهٍر، َماُؤُه   "  قَاَل َعْبُد ا�َِّ ْبُن َعْمرٍو قَاَل النَِّيبُّ ملسو هيلع هللا ىلص

َماِء، َمْن َشِرَب أَبـَْيُض ِمَن اللََّنبِ، َورُِحيُه َأْطَيُب ِمَن اْلِمْسِك، وَِكيزَانُُه َكُنُجوِم السَّ 

َها َفَال َيْظَمُأ أَبًَدا (صحيح البخاري، کتاب الرقاق، �ب فی احلوض، ص   . " ِمنـْ

 )6579، رقم 1138

 إال اهللا ينفع ال يرض و) ال أحد 4(

، واملوت، رزق، والشفاء، والدلو ال، والضرر نفعال إعطاءختيارات االومن 

إال ا�، وحىت النيب  ختيارات االميلك هذه . ال أحد وغري ذلك واحلياة، واملطر

 مل يكن له سلطان على هذه األمور.ملسو هيلع هللا ىلص 

13  َُّسِل َوَما أَْدِري َما ُيْفَعُل ِيب َوَال بُِكْم إِْن أَتَِّبُع إِّالَ َما ُيوَ� إَِيل قُْل َما ُكْنُت بِْد�ًا ِمَن الّرُ

  ]46:9[األحقاف  َوَما أََنا إِّالَ َنِذيٌر ُمِبٌني 

هللا به فكيف تثبت له  صراحة أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص ال يعلم ما يصنعتقول هذه اآلية 

 ؛ لذلك سأله هللا أن يعلن بكل صراحة:اخلاصة السلطة

14  ا َوَال َرَشًدا ِ أََحٌد َولَْن أَِجَد  قُْل إِّينِ َال أَْملُِك لَُجلْم َضّرً قُْل إِّينِ لَْن ُيِجَريِين ِمَن اّ�َ

  ]22-72:21ِمْن ُدونِِه ُملَْتَحًدا [الجن 

  اآل�ت.نص هذه كما تختيارات  االإذن فالنيب ملسو هيلع هللا ىلص مل حيصل على هذه 

 رضيو أ نفعأن ي يقدرأن يعلن أنه ال  ملسو هيلع هللا ىلصسئل النبي 

 يقول القرآن: كما

15  األعراف] ُ ا إِّالَ َما َشحبَء اّ�َ   ]7:188قُْل َال أَْملُِك لَِنْفِسي َنْفًعا َوَال َضّرً
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16  يونس] ُ ا َوَال َنْفًعا إِّالَ َما َشحبَء اّ�َ   ]10:49قُْل َال أَْملُِك لَِنْفِسي َضّرً

17  72:20قُْل إِنََّما أَْدُعو َرّيبِ َوَال أُْشِرُك بِِه أََحًدا [الجن[  

18  أََحٌد َولَْن أَِجَد ِمْن دُونِِه ُملَْتَحًدا [الجن ِ   ]72:22قُْل إِّينِ لَْن ُيِجَريِين ِمَن اّ�َ

19  لَُه ِمْن تِلَْقاِء َنْفِسي [يونس   ]10:15قُْل َما َيُجلوُن ِيل أَْن أُبَّدِ

20  َُّسِل َوَما أَْدِري َما ُيْفَعُل ِيب َوَال بُِكْم إِْن أَتَِّبُع إِّالَ َما ُيوَ� إَِيل قُْل َما ُكْنُت بِْد�ًا ِمَن الّرُ

  ]46:9َوَما أََنا إِّالَ َنِذيٌر ُمِبٌني [األحقاف 

ة، مث  أن يعلن أنه ليس لديه قوة أو سلط ملسو هيلع هللا ىلصالنيب سئل ، ةيف هذه اآل�ت الست

  ؟اريختاالي كلّ نه  القول �كيف ميكن 

 بيده كل يشءمل يكن  ملسو هيلع هللا ىلصتثبت أن النبي  اآليات

 :اختيارات كثريةمل يكن له  ملسو هيلع هللا ىلصتثبت أن النيب يف القرآن  آ�تهناك 

21  َيْهِدي َمْن َيَشحبُء [البقرة َ لَِجلّنَ اّ�َ   ]2:272لَْ�َس �َلَْيَك ُهَداُهْم َو

22  لُْمْهَتِديَن َ َيْهِدي َمْن َيَشحبُء َوُهَو أَ�ْلَُم بِا لَِجلّنَ اّ�َ إِنََّك َال َتْهِدي َمْن أَْحَ�ْبَت َو

  ]28:56[القصص 

، بل هللا وحده  ال سلطان له أن يهدي أحداً أن النيب ملسو هيلع هللا ىلصتقول هذه اآل�ت 

  ؟اريختاالكلي  ملسو هيلع هللا ىلصميتلك هذه القوة، فكيف يكون النيب 

 وكذلك جاء يف آ�ٍت أخرى:

23  لَِك �ًَدا   ]24-18:23إِّالَ أَْن َيَشحبَء [الكهف  َوَال َتُقولَّنَ لَِشْيٍء إِّينِ فَا�ٌِل ذَ
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24  لُِموَن [آل عمران بَُهْم فَِإنَُّهْم َظا ْ أَْو ُيَعّذِ لَْ�َس لََك ِمَن اْألَْمِر َشْيٌء أَْو َيُتوَب �َلَْهلِ

3:128[  

25  82:19َيْوَم َال َتْملُِك َنْفٌس لَِنْفٍس َشْ�ًئا َواْألَْمُر َيْوَمِئٍذ ِل [اإلنفطار[  

26 ِيبِّ َوالَِّذيَن َآَمُنو
لَْو �َحبنُوا أُوِيل قُْرَىب ِمْن بَْعِد َما �َحبَن لِلّ�َ ا أَْن َيْسَتْغِفُروا لِلُْمْشِرِكَني َو

َ لَُهْم أَنَُّهْم أَْصَحاُب الَْجِحيم [التوبة    ]9:113َما َتَبّنيَ

27  الر�د] ِ َيٍة إِّالَ بِإِذِْن اّ�َ   ]13:38َوَما �َحبَن لَِرُسوٍل أَْن َيأِْيتَ بِآَ

يكن له سلطة على كل  مل ملسو هيلع هللا ىلصبع والحظ أن النيب �مل يف هذه اآل�ت الس

  .اريختكلي اال�نه كان  ، فكيف ميكن أن يطلق عليه هذه األشياء

 أن حيكم بغري مشيئة اهللا ملسو هيلع هللا ىلصسلطان للنبي  ال

ن النيب ملسو هيلع هللا ىلص مل يكن له أن حيكم يف األمور � حر صبعض اآل�ت اليت ت وهناك

 :دون إرادة هللاب

28  8:67َما �َحبَن لَِ�ِيبٍّ أَْن َيُجلوَن لَُه أَْسَرى َحّىتَ ُيثِْخَن ِيف اْألَْرِض [األنفال[  

29  لََك َتْ�َتِغي َمْرَضاةَ أَْزَواِجَك [التحريم ُ ُم َما أََحّلَ اّ�َ   ]66:1َيا أَيَُّها الّ�َِيبُّ لَِم ُتَحّرِ

غري بدر، ولكن هذا كان غزوة أسرى من دية قبول فوكان النيب ملسو هيلع هللا ىلص قد قرر 

، مل ُيسمح ة الثانيةيف اآلييف اآلية األوىل. وأما  تعاىل إرادة هللا، فأخرب به هللا

  ار؟يختي االكلأنه كان  ، فكيف يُدعى هللا م ما أحلّ رّ أن حيملسو هيلع هللا ىلص للنيب 

 كان بإذن اهللا ملسو هيلع هللا ىلصكل ما فعله النبي 

 يقول القرآن:
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30  ال�سحبء] ِ   ]4:64َوَما أَْرَسلَْنا ِمْن َرُسوٍل إِّالَ لُِيَطاعَ بِِإذِْن اّ�َ

31  لِ�ُّلِ أََجٍل ِكَتاٌب [الر�د ِ َيٍة إِّالَ بِإِذِْن اّ�َ   ]13:38َوَما �َحبَن لَِرُسوٍل أَْن َيأِْيتَ بِآَ

32  َيٍة إِّالَ بِإِذِْن ِ [�افر  َوَما �َحبَن لَِرُسوٍل أَْن َيأِْيتَ بِآَ   ]40:78اّ�َ

33 لَُماِت إَِىل الّنُوِر بِِإذِْن َربِِّهْم [إبراهيم  ِكَتاٌب أَْنَزلَْناهُ إِلَْيَك لُِتْخِرَج الّنَاَس ِمَن الّظُ

14:1[  

34  بِإِذْنِِه َوِسَراًجا ُمِنًريا [األحزاب ِ   ]33:46َوَداِعًيا إَِىل اّ�َ

  كثرية، لكن �ذن هللا.  اختيارات ملسو هيلع هللا ىلصأن للنيب  ةهذه اآل�ت اخلمسرح تص

 ؟ملسو هيلع هللا ىلصللنبي  هذا صلقدرة اهللا ال تنتهي فكيف حي إن

صلى هللا عليه ، والنيب وقدرته قوتهوال �اية لال حدود جب الوجود، او  هللاإن 

صل على قوى ال حدود أن حي ، فكيف ميكنذاته غري واجب الوجود وسلم

، املطلق اريختاالالنيب ملسو هيلع هللا ىلص ال ميكن أن يكون هذا مستحيل؛ لذلك ن ألهلا، 

  بعض الصالحيات والسلطات يف الدنيا واآلخرة.من هللا تعاىل رغم أنه أُعطي 

 بعض اآل�ت اليت تذكر أن هللا يفعل ما يشاء: وهذه

35  يُد [هود اٌل لَِما ُيِر   ]11:107َربَُّك إِّنَ َربََّك فَّعَ

36  ذُو الَْعْرِش الَْمِجيُد  ج يُد [الربو اٌل لَِما ُيِر   ]16-85:15فَّعَ

املطلقة، وهللا وحده هو الذي ميلك هذه درة مثل هذه الق ملسو هيلع هللا ىلص لنيبلك امي ال

  والسلطة. درةالق
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يف هذا  القدراتقد ُمنح العديد من  ملسو هيلع هللا ىلصتثبت أن النيب  36اآل�ت الـ  هذه

ألي  القدرات، ومل ُمتنح هذه اآلخرةيف  القدراتعامل وسُيمنح العديد من ال

شخص يف املاضي ولن ُمتنح ألي شخص يف املستقبل أيًضا. ولكن، على 

عطاء إلدرة له أي ق يسولطلق املختار �مل ملسو هيلع هللا ىلصالنيب ليس ، ذلكالرغم من 

  الضرر. وأالنفع 

 مطلقة قدرةله  تليس ملسو هيلع هللا ىلصاألحاديث أن النبي  تؤكد

 :ة مطلقةقدر له  تليسملسو هيلع هللا ىلص أن النيب  تؤكداليت  يلي بعض األحاديث فيما

5  َبِين َعْبِد َمَناٍف،   "  َعْن َأِيب ُهرَيـْرََة ـ رضى هللا عنه ـ َأنَّ النَِّيبَّ ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل �َ

، َ� َبِين  ، َ� أُمَّ اْشتَـُروا أَنـُْفَسُكْم ِمَن ا�َِّ  َعْبِد اْلُمطَِّلِب اْشتَـُروا أَنـُْفَسُكْم ِمَن ا�َِّ

، َ� فَاِطَمُة بِْنَت ُحمَمٍَّد، اْشَرتَِ� أَنـُْفَسُكَما ِمَن  الزُّبـَْريِ ْبِن اْلَعوَّاِم َعمََّة َرُسوِل ا�َِّ

ًئا، َسَالِين ِمْن َماِيل  ، َال أَْمِلُك َلُكَما ِمَن ا�َِّ َشيـْ ُتَماا�َِّ  صحيح(  .  "  َما ِشئـْ

، رقم 594 ص اجلاهلية،و  اإلسالم يف هآ�ئ إلی انتسب من �ب البخاري،

3527 ( 

  واحلديث الثاين:

6  ََُّوأَْنِذْر َعِشريََتَك  { أَنَّ أََ� ُهرَيـْرََة، قَاَل قَاَم َرُسوُل ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِحَني أَنـَْزَل ا�

ًئا َوَ�  …  } األَقْـَرِبنيَ  ، َال أُْغِين َعْنِك ِمَن ا�َِّ َشيـْ َة َرُسوِل ا�َِّ َوَ� َصِفيَُّة َعمَّ

ًئا فَاِطَمُة بِْنَت ُحمَمٍَّد سَ    .  " ِليِين َما ِشْئِت ِمْن َماِيل، َال أُْغِين َعْنِك ِمَن ا�َِّ َشيـْ

، 455 ص االقارب، فی الولد و النساء يدخل لھ(صحيح البخاري،  �ب 

 ) 2753رقم 
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، نعم من هللا يوم القيامةعن أحٍد غىن ال ي ملسو هيلع هللا ىلصالنيب   أننين احلديثيهذيف 

  هللا. للمؤمنني �ذنيشفع س

 حديث آخر:ويف 

7  َُعْن أََنٍس َرِضَي ا�َُّ َعْنه  ُ قَاَل َرُسوُل ا�َِّ َصلَّى ا�َُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َجيَْمُع ا�َّ

ُمثَّ  ... النَّاَس يـَْوَم اْلِقَياَمِة فـَيَـُقوُلوَن َلْو اْسَتْشَفْعَنا َعَلى َربَِّنا َحىتَّ يُرَِحيَنا ِمْن َمَكانَِنا

اُل ِيل اْرَفْع َرْأَسَك َسْل تـُْعَطْه َوُقْل ُيْسَمْع َواْشَفْع ُتَشفَّْع َفَأْرَفُع َرْأِسي فََأْمحَُد يـُقَ 

ا ُمثَّ أُْخرُِجُهْم ِمْن النَّاِر َوأُْدِخُلُهْم  َريبِّ بَِتْحِميٍد يـَُعلُِّمِين ُمثَّ َأْشَفُع فـََيُحدُّ ِيل َحد�

َساِجًدا ِمثْـَلُه ِيف الثَّالَِثِة أَْو الرَّابَِعِة َحىتَّ َما بَِقَي ِيف النَّاِر ِإالَّ اْجلَنََّة ُمثَّ َأُعوُد فَأََقُع 

، اجلنة والنارصفة کتاب الرقاق، �ب َمْن َحَبَسُه اْلُقْرآُن. (صحيح البخاري،  

 )6565، الرقم: 1136ص 

حق . وال يعطى يستجيبههللا وهللا دعو سي ملسو هيلع هللا ىلصيف هذا احلديث أن النيب 

هذا أربع مرات، ويكمل الشفاعة على قع ، بل ي يف املرة األويلكامالً لشفاعة  ا

من النقاط اجلديرة �ملالحظة هنا أنه لن يتمتع و أربع مراحل �ذن متجدد. 

  املطلقة يوم القيامة أيًضا.قدرة �ل

ن مر أبل أ "ما شاء هللا وشاء النيب ملسو هيلع هللا ىلص": ينهى عن القول احلديث اآليتو 

 ":ما شاء النيب ملسو هيلع هللا ىلصمث ما شاء هللا "ل: اقيُ 

8  َعْن ُحَذيـَْفَة ْبِن اْلَيَماِن، َأنَّ َرُجًال، ِمَن اْلُمْسِلِمَني َرَأى ِيف النـَّْوِم أَنَُّه َلِقَي

أَنَُّكْم ُتْشرُِكوَن تـَُقوُلوَن َما َشاَء َرُجًال ِمْن أَْهِل اْلِكَتاِب فـََقاَل نِْعَم اْلَقْوُم أَنـُْتْم َلْوَال 

أََما َوا�َِّ ِإْن ُكْنُت َألْعرِفـَُها   "  َوذََكَر َذِلَك لِلنَِّيبِّ ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ فـََقاَل   . ا�َُّ َوَشاَء ُحمَمٌَّد 
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 �ب فارات،الک کتاب ماجة، ابن(.  " َلُكْم ُقوُلوا َما َشاَء ا�َُّ ُمثَّ َشاَء ُحمَمَّدٌ 

محد، أمسند ؛ 2118، رقم 304 ص شئت، و هللا شاء ما يقال نأ یهالن

 )23339، رقم 364، ص 38حديث حذيفة بن ميان، ج 

صلى هللا  الطرباين الكبري أن يقول فقط: "ما شاء هللا" دون ذكر اسم النيبويف 

 :عليه وسلم

9  منا کان مينعين إ․․․ ملسو هيلع هللا ىلصعن ربعی بن خراش عن أخ لعائشة زوج النبی

 اينالطرب . (هوحد أن أ�اکم من ذلک احلياء، فإذا قلتم فقولوا ما شاء هللا

 ) 8215، رقم 325، ص 8عائشة، ج  خأالکبري، طفيل بن سخري الدوسی 

عندما و  .طلقاملختار �ملليس  ذه األحاديث اخلمسة أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص�ت ثبفقد 

أن يكون  يب أو ويل اصحي ميكن ألكيف ، فاملطلقختار امل النيب ملسو هيلع هللا ىلصال يكون 

 يشغل هذا املنصب.كذا و 

 مطلق نسلطامتلك هم تيعتقد غري املسلمني أن آهل

النفع عطاء هم وحىت األصنام لديهم القدرة على إتيعتقد املشركون أن آهل

، والبعض لنفعصة لخا درةقهلم بعض اآلهلة إ�م يعتقدون أن ؛ ضرروال

وغري ذلك  للمطرخاصة  درةقلديهم والبعض  لضررخاصة ل درةقهلم  وناآلخر 

ويسجدون قضاء حاجا�م ، ويدعو�م لهلةهذه اآل�م يعبدون إف. من األمور

  أمام متاثيلهم.

نه ال ��إلعالن النيب ملسو هيلع هللا ىلص طلب من لذلك �ى القرآن عنه و ية شركأعمال  ههذ

  إىل التفكري.تدعو مهمة . هذه نقطة والضرر له يف النفع سلطان



 

 املبحث العاشر

 وحده هللا غيب العلم 

التفاصيل  يف هذا الصدد، و  ملسو هيلع هللا ىلصحديثاً للنيب  17آية من القرآن و  55 ذكرسن

  :كما يلي

من  اً كثري أيًضا  ملسو هيلع هللا ىلص هللا وحده الذي عنده علم الغيب، نعم لقد أُعطي النيب  إن

 ناراجلنة والعرض ن هللا �عراج اإلسراء واملأثناء و ، من خالل الوحي الغيب علم

ون. لذلك و�لتايل فإن معرفته أكثر من معرفة أي شخص آخر يف الك؛ أمامه

قد أطلع على كثري من  ملسو هيلع هللا ىلصوالنيب  ،ميكننا القول إن عامل الغيب هو هللا وحده

، ولكن ال جيوز القول �نه األولني واآلخرينالغيب بسبع طرق، وهو أعلم من 

  .كما يدعي بعض الطوائف والفرق  غيبعامل ال

 ثالثة أنواع عىل علم الغيب

ال حدود وال ب، دبمن األزل إىل األ، الشامل طلقاملايت الذيب ) علم الغ1(

على عليها  ةال ميلكه إال هللا. هذه نقطة متفقعلم الغيب النوع من ؛ هذا �اية

   .طالقاإل

علم الغيب احلاصل بينما ، له�اية ال وحده و علم الغيب � هذا النوع من 

  !يبعامل الغه يقال أن، فكيف له �اية ملسو هيلع هللا ىلصلنيب ل
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عطاء علم من هذا ال. أوًال: ملسو هيلع هللا ىلصنبيه به  هلالج لج) علم الغيب الذي أخرب هللا 2(

: يف القرآن ملسو هيلع هللا ىلصاطب هللا النيبَّ كامل، كما خيبجزئي وليس لم عال هذ :هللا. �نًيا

  . ]3:44[ "ِء اْلَغْيِب نُوِحيِه ِإلَْيكَ َذِلَك ِمْن أَنـَْبا"

طعام شخص ما، وشربه، علم  :على سبيل املثال ،الناسعلم أحوال ) 3(

حيصل هذا . وهل ضرره، و نفعه، وحياته، و ، وموتهومرضه، وعالجه، وأطفاله

نستشهد �ربعني آية ومخسة أحاديث س هنا ؟للنيب ملسو هيلع هللا ىلصالغيب علم النوع من 

 تثبت أن هللا وحده هو من يعلم هذه األمور.

 الشامل ايتالذلغيب هللا وحده عنده علم ا

 كما يقول القرآن:وحده،  ايت � الذ) علم الغيب 1(

1  َوَما َيْشُعُروَن أَيَّاَن ُيْبَعثُوَن ُ َماَواِت َواْألَْرِض الَْغْيَب إِّالَ اّ�َ قُْل َال َيْعلَُم َمْن ِيف الّسَ

  ]27:65[النمل 

2  6:59َوِعْنَدهُ َمَفاتُِح الَْغْيِب َال َيْعلَُمَها إِّالَ [األنعام[  

3  َُّماَواِت َواْألَْرِض َوإِلَْيِه ُيْرَجُع اْألَْمُر �ُلُُّه فَاْعُبْدهُ َوَتَو�َّْل �َلَْيِه َوَما َرب ِ َغْيُب الّسَ َك َوِ�َّ

  ]11:123بَِغاِفٍل َعّمَا َتْعَملُوَن [هود 

4  ُم الُْغُيوِب [المائدة   ]5:116َتْعلَُم َما ِيف َنْفِسي َوَال أَ�ْلَُم َما ِيف َنْفِسَك إِنََّك أَْنَت �َّالَ

؛ "إنك قواعد اللغة العربيةلوفًقا استعملت للحصر : هناك عدة طرق مالحظة

لمبالغة، " لالعالموكذلك "أحد غريك، الغيب  ال يعلمأنت" للحصر يفيد �ن 

ألن لمبالغة لأيضا  "بو الغيلفظ "سبحانه وتعاىل هو أعلم، مث  أي أن هللا

؛ فاآلية ملبالغةولكن استعمل مجعه ليفيد اشيء يشمل كل  "الغيبواحده "
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تثبت بشكل قاطع أن هللا وحده لديه علم الغيب وال ميتلك أحد غريه هذه 

 ة.فالص

  :أن علم الغيب هو � وحده دكأخرى تؤ آ�ت وهناك 

5  َماَواِت َواْألَْرِض [الكهف   ]18:26لَُه َغْيُب الّسَ

6  َوإِنََّما أََنا َنِذيٌر ُمِبٌني [الملك ِ   ]67:26قُْل إِنََّما الِْعلُْم ِعْنَد اّ�َ

7  النمل] ُ َماَواِت َواْألَْرِض الَْغْيَب إِّالَ اّ�َ   ]27:65قُْل َال َيْعلَُم َمْن ِيف الّسَ

8  ِ� لُوا َال ُم الُْغُيوِب [المائدة قَا   ]5:109لَْم لََنا إِنََّك أَْنَت �َّالَ

9  بَِصٌري بَِما َتْعَملُوَن [الحجرات ُ َماَواِت َواْألَْرِض َواّ�َ َ َيْعلَُم َغْيَب الّسَ   ]49:18إِّنَ اّ�َ

10 َماَواِت َواْألَْرِض إِنَُّه �َلِيٌم بَِذا لُِم َغْيِب الّسَ َ �َا ُدوِر [فاطر إِّنَ اّ�َ   ]35:38ِت الّصُ

11  ُم الُْغُيوِب [التوبة َ �َّالَ ُهْم َوَنْجَواُهْم َوأَّنَ اّ�َ َ َيْعلَُم ِسّرَ   ]9:78أَلَْم َيْعلَُموا أَّنَ اّ�َ

12  ِحيُم ْحَمُن الّرَ َهاَدِة ُهَو الّرَ لُِم الَْغْيِب َوالّشَ ُ الَِّذي َال إِلََه إِّالَ ُهَو �َا [الحشر  ُهَو اّ�َ

59:22[  

13  َهاَدِة الَْعِزيُز الَْحِكيُم [التغابن لُِم الَْغْيِب َوالّشَ   ]�64:18َا

14  ُهْم َوَنْجَواُهْم بََ� [الزخرف   ]43:80أَْم َيْحَسُبوَن أَنَّا َال َنْسَمُع ِسّرَ

15  َهاَدِة َوُهَو الَْحِكيُم الَْخِبُري [األنعام لُِم الَْغْيِب َوالّشَ   ]�6:73َا

16  َهاَدِة فََتَعاَىل َعّمَا ُيْشِرُكوَن [المؤمنون لِِم الَْغْيِب َوالّشَ   ]�23:92َا

17  َهاَدِة [الزمر لَِم الَْغْيِب َوالّشَ   ]�39:46َا

18  ُئُكْم بَِما ُكْ�ُتْم َتْعَملُوَن [الجمعة َهاَدِة فَُيَنّ�ِ لِِم الَْغْيِب َوالّشَ ُثّمَ ُتَردُّوَن إَِىل �َا

62:8[  



 137 |� وحدهعلم الغيب : اشراملبحث الع

19  لُِم الَْغْيِب فََال ُيْظِهُر َ�َ� �َْ�ِبِه أََحًدا [الجن   ]�72:26َا

20  َماَواِت َواْألَْرِض [النحل ِ َغْيُب الّسَ   ]16:77َوِ�َّ

21  ِ11:49لَْك ِمْن أَْنَباِء الَْغْيِب ُنوِحيَها إِلَْيَك َما ُكْنَت َتْعلَُمَها أَْنَت َوَال قَْوُمَك [هود ت[  

يعرفون ال قائًال إنه وقومه  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  هلالج لج: يف هذه اآلية، خياطب هللا مالحظة

ل ينز تا كانت هناك حاجة ل، مل�لغيب اً ملاع ملسو هيلع هللا ىلصلو كان النيب ؛ أخبار الغيب

 القرآن: يقول، كما عاًما 23على مدى عليه القرآن 

22  لَْنا �َلَْيَك الُْقْرَآَن َتْ�ِيًال [اإلنسحبن   ]76:23إِنَّا َنْحُن َنّزَ

23  لَْناهُ َتْ�ِيًال [اإلسراء   ]17:106َوقُْرَآًنا فََرقَْناهُ لَِتْقَرأَهُ �ََ� الّنَاِس �ََ� ُمْكٍث َوَنّزَ

  .شيئا فشيئا ملسو هيلع هللا ىلصعلى النيب آن ر القنزلت آ�ت 

 حيصل اآل�ت الثالثة والعشرون تثبت أن هللا وحده يعلم الغيب، والهذه فكل 

  .مل الغيباع لنيب ملسو هيلع هللا ىلصقول أن انجيوز أن كيف ، مث  هغري حد ألالغيب علم 

 الغيبلم أن يعلن أنه ال يع ملسو هيلع هللا ىلصالنبي ُأِمر 

 :الغيبلم أن يعلن أنه ال يعفيها ئل النيب ملسو هيلع هللا ىلص سُ  آ�تذه عدة ه

24  َوَما َيْشُعُروَن أَيَّاَن ُيْبَعثُوَن ُ َماَواِت َواْألَْرِض الَْغْيَب إِّالَ اّ�َ قُْل َال َيْعلَُم َمْن ِيف الّسَ

  ]27:65[النمل 

25  َوَال أَ�ْلَُم الَْغْيَب [األنعام ِ   ]6:50قُْل َال أَقُوُل لَُجلْم ِعْنِدي َخَزائُِن اّ�َ

26  ُسِل َوَما أَْدِري َما ُيْفَعُل ِيب َوَال بُِكْم إِْن أَتَِّبُع إِّالَ َما ُيوَ� إَِيلَّ قُْل َما ُكْنُت بِْد�ًا ِمَن الّرُ

  ]46:9َوَما أََنا إِّالَ َنِذيٌر ُمِبٌني [األحقاف 
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27  َوَال أَ�ْلَُم الَْغْيب [هود ِ   ]11:31َوَال أَقُوُل لَُجلْم ِعْنِدي َخَزائُِن اّ�َ

28  َْنَتِظُروا إِّينِ َمَعُكْم ِمَن الُْمْ�َتِظِريَن [يونس فَُقْل إِنَّم ِ فَا   ]10:20ا الَْغْيُب ِ�َّ

29  َِّيَها لَِوقِْتَها إِّال حبَعِة أَيَّاَن ُمْرَسحبَها قُْل إِنََّما �ِلُْمَها ِعْنَد َرّيبِ َال ُيَجل َيْسمبَلُوَنَك َعِن الّسَ

  ]7:187ُهَو [األعراف 

30  َّاألحزاب َيْسمبَلَُك الن] ِ حبَعِة قُْل إِنََّما �ِلُْمَها ِعْنَد اّ�َ   ]33:63اُس َعِن الّسَ

31  لَْو كُْنُت أَ�ْلَُم الَْغْيَب َالْسَتْجلثَْرُت ُ َو ا إِّالَ َما َشحبَء اّ�َ قُْل َال أَْملُِك لَِنْفِسي َنْفًعا َوَال َضّرً

وُء إِْن أََنا إِ  ِينَ الّسُ   ]7:188ّالَ َنِذيٌر َوبَِشٌري لَِقْوٍم ُيْؤِمُنوَن [األعراف ِمَن الَْخْريِ َوَما َمّسَ

أن يصرح �نه ليس لديه علم الغيب،  النيب ملسو هيلع هللا ىلصُسئل يف هذه اآل�ت الثمانية 

  هو عامل الغيب.ملسو هيلع هللا ىلص وال يعلمه إال هللا، فكيف نقول أن النيب 

هو من خالل  أن يعلن أن ما لديه من علم ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  سئل

 الوحي

 وفهمن علم  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب عند ما  اآل�ت الست التالية بشكل قاطع أنوتصرح 

 وحي من هللا.المن خالل 

32  7:203قُْل إِنََّما أَتَِّبُع َما ُيوَ� إَِيلَّ ِمْن َرّيبِ [األعراف[  

33  َو ِ َال أَ�ْلَُم الَْغْيَب َوَال أَقُوُل لَُجلْم إِّينِ َملٌَك إِْن قُْل َال أَقُوُل لَُجلْم ِعْنِدي َخَزائُِن اّ�َ

  ]6:50أَتَِّبُع إِّالَ َما ُيوَ� إَِيلَّ [األنعام 

34  10:15إِْن أَتَِّبُع إِّالَ َما ُيوَ� إَِيلَّ [يونس[  
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35   ُِسِل َوَما أَْدِري َما ُيْفَعُل ِيب َوَال ب ُكْم إِْن أَتَِّبُع إِّالَ َما ُيوَ� إَِيلَّ قُْل َما ُكْنُت بِْد�ًا ِمَن الّرُ

  ]46:9َوَما أََنا إِّالَ َنِذيٌر ُمِبٌني [األحقاف 

36  تَِّبْع َما ُيوَ� إِلَْيَك [يونس   ]10:109َوا

37  َوَما َيْنِطُق َعِن الَْهَوى  4-53:3إِْن ُهَو إِّالَ َوْحٌي ُيوَ� [النجم[  

 من هللا تعاىل؛ ل عليهزّ ال يتبع شيًئا إال ما نُـ النيب ملسو هيلع هللا ىلص  أن ةيف هذه اآل�ت الست

. جيب على من يدعي ذلك علم الغيبيلنيب ملسو هيلع هللا ىلص أن ادعاء الال أساس لذلك 

  علم الغيب.مجيع أعطي ملسو هيلع هللا ىلص أن �يت �ية واحدة تقول بوضوح أن النيب 

 إال اهللا ةاخلمسشياء األ هذهلم ال يع

 التالية أن هذه األشياء اخلمسة ال يعرفها إال هللا: اآليةتقول 

38  حبَعِة َوُيَ�ُِّل الَْغْيَث َوَيْعلَُم َما ِيف اْألَْرَحاِم َوَما َتْدِري َنْفٌس َ ِعْنَدهُ �ِلُْم الّسَ إِّنَ اّ�َ

َ �َلِيٌم َخِبٌري [لقمان َماذَا َتْجلِسُب �ًَدا َوَما َتْدِري َنْفٌس بِأَّيِ أَْرٍض َتُمو   ]31:34ُت إِّنَ اّ�َ

 مسه السوء االغيب مللم عي لو هأن يعلن أنملسو هيلع هللا ىلص سئل النبي 

  كما جاء يف القرآن:

39  لَْو كُْنُت أَ�ْلَُم الَْغْيَب َالْسَتْجلثَْرُت ُ َو ا إِّالَ َما َشحبَء اّ�َ قُْل َال أَْملُِك لَِنْفِسي َنْفًعا َوَال َضّرً

وُء إِْن أََنا إِّالَ َنِذيٌر َوبَِشٌري لَِقْوٍم ُيْؤِمُنوَن [األعراف  ِينَ الّسُ   ]7:188ِمَن الَْخْريِ َوَما َمّسَ

لو كان لديه علم الغيب، لكان قد  ن�لن أن يعملسو هيلع هللا ىلص النيب سئل يف هذه اآلية، 

  اكتسب الكثري من اخلريات، ولن ميسه أي شر.
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 ح الغيبتمفاعنده اهللا ن إ

  كما جاء يف القرآن:،  مفتاح الغيب وهو وحده يعرف الغيبعنده هللا إن 

40  َوِعْنَدهُ َمَفاتُِح الَْغْيِب َال َيْعلَُمَها إِّالَ ُهَو َوَيْعلَُم َما ِيف الَْربِّ َوالَْبْحِر َوَما َتْسُقُط ِمْن

عام َوَرقٍَة إِّالَ َيْعلَُمَها َوَال َحبٍَّة ِيف ُظلَُماِت اْألَْرِض َوَال َرْطٍب َوَال َيابٍِس إِّالَ ِيف ِكَتاٍب ُمِبٍني [األن

6:59[  

الرسول صلى هللا أعلن املذكورة أعاله وفق هذه اآل�ت األربعني لقارئ الكرمي! ا

مل اعحد أن يقول أنه ألوز علم الغيب، فكيف جيال ميلك  ه�نعليه وسلم 

جيب أن تكون هناك آية واحدة على األقل تذكر بوضوح أن النيب  الغيب؟

ت؛ فكيف ميكن أن يقال �نه عامل ولكنه مل يثب ،علم الغيبأعطي مجيع ملسو هيلع هللا ىلص 

  .الغيب

بعض علم فاملراد �ما ملسو هيلع هللا ىلص اآليتان اللتان ُقدمتا إلثبات علم الغيب للنيب أما 

  .يالوحمن خالل  الغيب

 مل يكن عنده علم الغيب ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي تثبت  أيضاً  األحاديث

  :يكن عنده علم الغيبأن النيب ملسو هيلع هللا ىلص مل اليت تثبت أحاديث  5 هناك

هللا رسول  بقىوبسببه ، � عائشةالسيدة  زوجة الرسول ملسو هيلع هللا ىلصاملنافقون رمى 

يف ) آ�ت من سورة النور هلالج لجألكثر من شهر. مث أنزل هللا (عظيم قلق يف  ملسو هيلع هللا ىلص

. لو كان طمأنينة�ل ملسو هيلع هللا ىلصالنيب شعر فزال عنه اهلم و �،  عائشةبراءة السيدة 
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السيدة عامل الغيب، ملا شعر �لقلق ملدة شهر ألنه كان يعلم أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص 

  . هذا هو احلديث:ئةبري � عائشة

1 َبَة، َعْن َعاِئَشَة ـ رضى هللا عنه ا ـ َزْوِج النَِّيبِّ ُعبَـْيِد ا�َِّ ْبِن َعْبِد ا�َِّ ْبِن ُعتـْ

َنا َحنُْن   ․․․․․ملسو هيلع هللا ىلص ِحَني قَاَل َهلَا أَْهُل اِإلْفِك َما قَاُلوا، فـَبَـرَّأََها ا�َُّ ِمْنُه،  فـَبَـيـْ

ا َكَذِلَك ِإْذ َدَخَل َرُسوُل ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَجَلَس، َوملَْ َجيِْلْس ِعْنِدي ِمْن يـَْوِم ِقيَل ِيفَّ مَ 

َلَها، َوَقْد َمُكَث َشْهرًا َال يُوَحى ِإلَْيِه ِيف َشْأِين َشْىٌء ـ قَاَلْت ـ فـََتَشهََّد ُمثَّ  ِقيَل قـَبـْ

ُ، َوِإْن    " قَاَل  َ� َعاِئَشُة فَِإنَُّه بـََلَغِين َعْنِك َكَذا وََكَذا، فَِإْن ُكْنِت بَرِيَئًة َفَسيـَُربُِّئِك ا�َّ

ْغِفرِي ا�ََّ َوتُوِيب إِلَْيِه، فَِإنَّ اْلَعْبَد ِإَذا اْعتَـَرَف ِبَذنِْبِه ُمثَّ َ�َب ُكْنِت أَْلَمْمِت فَاْستَـ 

فـََلمَّا َقَضى َرُسوُل ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص َمَقالََتُه قـََلَص َدْمِعي َحىتَّ َما ُأِحسُّ   .  " َ�َب ا�َُّ َعَلْيِه 

قَاَل َوا�َِّ َما أَْدرِي َما أَُقوُل   . َعينِّ َرُسوَل ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِمْنُه َقْطرًَة َوقـُْلُت َألِيب َأِجبْ 

قَاَلْت َوا�َِّ   . فـَُقْلُت ألُِمّي َأِجيِيب َعينِّ َرُسوَل ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِفيَما قَالَ   . ِلَرُسوِل ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص

قَاَلْت َوأََ� َجارِيٌَة َحِديثَُة الِسّنِّ َال أَقْـرَُأ َكِثريًا   . ُسوِل ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلصَما أَْدرِي َما أَُقوُل ِلرَ 

ْعُتْم َما يـََتَحدَُّث ِبِه النَّاُس، َوَوقـََر 
ِمَن اْلُقْرآِن فـَُقْلُت ِإِينّ َوا�َِّ َلَقْد َعِلْمُت أَنَُّكْم مسَِ

قْـُتْم بِ  َوا�َُّ يـَْعَلُم ِإِينّ َلَربِيَئٌة َال   . ِه، َوَلِئْن قـُْلُت َلُكْم ِإِينّ بَرِيَئةٌ ِيف أَنـُْفِسُكْم َوَصدَّ

ُقينِّ َوا�َِّ مَ  ُ يـَْعَلُم َأِينّ بَرِيَئٌة لَُتَصدِّ ُقوِين ِبَذِلَك، َولَِئِن اْعتَـَرْفُت َلُكْم ِ�َْمٍر، َوا�َّ ا ُتَصدِّ

ُ اْلُمْستَـَعاُن َعَلى َما  ﴿  يُوُسَف ِإْذ قَاَل َأِجُد ِيل َوَلُكْم َمَثالً ِإالَّ َأ�َ  يٌل َوا�َّ ٌر مجَِ َفَصبـْ

ُ، َوَلِكْن َوا�َِّ َما   ﴾ َتِصُفونَ  ُمثَّ َحتَوَّْلُت َعَلى ِفرَاِشي، َوأََ� أَْرُجو َأْن يـَُربَِّئِين ا�َّ

َل ِيف َشْأِين َوْحًيا، َوَألَ� َأْحَقُر ِيف نـَْفِسي ِمْن َأْن يـَُتَكلََّم ِ�ْلُقْرآِن ِيف ظَنَـْنُت َأْن يـُْنزِ 

 ،ُ فـََوا�َِّ أَْمرِي، َوَلِكينِّ ُكْنُت أَْرُجو َأْن يـََرى َرُسوُل ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِيف النـَّْوِم ُرْؤَ� يـَُربُِّئِين ا�َّ

َخرََج َأَحٌد ِمْن َأْهِل اْلبَـْيِت َحىتَّ أُْنزَِل َعَلْيِه، فََأَخَذُه َما َكاَن  َما رَاَم َجمِْلَسُه َوالَ 
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ُر ِمْنُه ِمْثُل اْجلَُماِن ِمَن اْلَعَرِق ِيف يـَْوٍم َشاٍت،  َ�ُْخُذُه ِمَن اْلبـَُرَحاِء، َحىتَّ ِإنَُّه لَيَـَتَحدَّ

 َوُهَو َيْضَحُك، َفَكاَن أَوََّل َكِلَمٍة َتَكلََّم ِ�َا َأْن قَاَل فـََلمَّا ُسرَِّي َعْن َرُسوِل ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص

فـََقاَلْت ِيل أُِمّي ُقوِمي ِإَىل َرُسوِل   .  " َ� َعاِئَشُة، اْمحَِدي ا�ََّ فـََقْد بـَرََّأِك ا�َُّ   " ِيل 

، َال أَُقوُم إِلَيْ   . ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِإنَّ  ﴿ ِه، َوَال َأْمحَُد ِإالَّ ا�ََّ فَأَنـَْزَل ا�َُّ تـََعاَىل فـَُقْلُت َال َوا�َِّ

] (صحيح البخاري،  11[النور/اآلَ�ِت،   ﴾ الَِّذيَن َجاُءوا ِ�ِإلْفِك ُعْصَبٌة ِمْنُكمْ 

 ؛ صحيح4141، رقم 701کتاب املغازي، �ب حديث اإلفک، ص 

، رقم  1205مسلم، کتاب التوبة، �ب يف حديث اإلفک و قبول التوبة، ص 

2770/7020(  

 بعض الناس ا�امبسبب ملدة شهر  اً نيحز  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب بقي يف هذا احلديث،  انظر

  .ةالبقي على تلك احلزوجته. لو كان يعرف علم الغيب ملا ل

يف الصالة فطلب من الصحابة نسي  ملسو هيلع هللا ىلص وكذلك يف حديث آخر أن النيب

طلب من  ملانسي و ملا مل الغيب الو كان عفتذكريه يف مثل هذه األحوال. 

 له علم الغيب. هذا هو احلديث: حيصل رف أنه ملاآلخرين التذكري؟ لذلك، عُ 

2  ِإنَُّه َلْو َحَدَث ِيف الصََّالِة َشْىٌء  " قَاَل َعْبُد ا�َِّ َصلَّى النَِّيبُّ ملسو هيلع هللا ىلص ...... قَاَل

َا َأَ� َبَشٌر ِمثْـُلُكْم، أَْنَسى َكَما تـَْنَسْوَن، فَِإَذا َنِسيُت  لَنَـبَّْأُتُكْم بِِه، َوَلِكْن ِإمنَّ

 حيث القبلة حنو هکتاب الصالة، �ب التوج(صحيح البخاري،    .َفذَكُِّروِين"

؛ صحيح مسلم، کتاب املساجد، �ب السهو يف 401، رقم 70 ص کان،

  ) 572/1285، رقم 232 ص ،هالصالة والسجود ل
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حيكم بني  النيب ملسو هيلع هللا ىلصكان  يف بعض احلوادثأن ، وكذلك يف حديث آخر

ال فيف حقه، كم حيو ادقاً صكاذب الشخص ال عتربيويف بعض األحيان الناس، 

 يعترب الكاذبَ ميكن أن علم الغيب، وإال فكيف عدم حيدث هذا إال بسبب 

 هذا هو احلديث: ا؟ادقً ص

3  أَنَّ زَيـَْنَب بِْنَت أُمِّ َسَلَمَة، َأْخبَـَرْتُه َأنَّ أُمََّها أُمَّ َسَلَمَة ـ رضى هللا عنها ـ َزْوَج

َا أََ� َبَشٌر َوِإنَُّه َ�ْتِيِين اخلَْْصُم، فـََلَعلَّ  "  النَِّيبِّ ملسو هيلع هللا ىلص ... َفَخرََج إِلَْيِهْم، فـََقاَل  ِإمنَّ

  .  " ُكوَن أَبـَْلَغ ِمْن بـَْعٍض، فََأْحِسُب أَنَُّه َصَدَق، فَأَْقِضَي َلُه ِبَذِلكَ بـَْعَضُكْم َأْن يَ 

 ،ه(صحيح البخاري، کتاب املظامل ،�ب إمث من خاصم فی �طل و هو يعلم

 )2458 رقم ،396 ص

 ادقاً هذا احلديث أنه يف بعض األحيان يعترب الشخص الزائف صتضح من ي

  أن عنده علم الغيب؟ ول، فكيف ميكننا أن نقبالغته وطالقة لسانهبسبب 

لن يكون له علم الغيب يف اآلخرة ملسو هيلع هللا ىلص ن النيب أ وكذلك جاء يف حديث آخر

 :بعده�م مؤمنون بينما مل يبقوا مؤمنني ظنا �إليه أيًضا، ألنه سيدعو الناس 

4  ََخيُْطُب فـََقاَل... َوِإنَُّه َسُيَجاُء ِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل قَاَم ِفيَنا النَِّيبُّ ملسو هيلع هللا ىلصع 

َمالِ  فـَيَـُقوُل   . فَأَُقوُل َ� َربِّ ُأَصْيَحاِيب   . ِبرَِجاٍل ِمْن أُمَِّيت، فـَيـُْؤَخُذ ِ�ِْم َذاَت الشِّ

وَُكْنُت َعَلْيِهْم  { فَأَُقوُل َكَما قَاَل اْلَعْبُد الصَّاِلُح   . ِإنََّك َال َتْدرِي َما َأْحَدثُوا بـَْعَدكَ 

قَاَل فـَيـَُقاُل إِنـَُّهْم ملَْ يـَزَاُلوا ُمْرَتدِّيَن   } احلَِْكيمُ  { ِإَىل قـَْولِِه   } َشِهيًدا َما ُدْمُت ِفيِهمْ 

(صحيح البخاري، کتاب التفسري، �ب و کنت   .  " ُمْنُذ فَاَرقْـتَـُهمْ  َعَلى َأْعَقاِ�ِْم 

؛ صحيح مسلم، کتاب 4625، رقم 791 ص م،هعليهم شهيدا ما دمت في
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، رقم 1018 ص ،هوصفات ملسو هيلع هللا ىلصالفضائل، �ب إثبات حوض نبينا 

2304/5996( 

يلقنه مد الكربى حبالشفاعة أنه حيمد هللا قبيل  وكذلك جاء يف حديث آخر

 حينذك:  هللا

5  القيامة يوم الناس هللا جيمع ملسو هيلع هللا ىلص قال قال رسول هللابن مالك عن أنس 

 کتاب مسلم، صحيح. (يعلمنی بتحميد ريب فأمحد رأسي فأرفع...... 

؛ 193/475، رقم 101 ص ،هافي منزلة اجلنة اهل أدنی اإلميان،�ب

 ص بيدي، خلقت ملا تعالی بخاري، کتاب التوحيد، �ب قول هللاصحيح ال

  )7410، رقم 1275

يدل على أن النيب  . هذامدكلمات احل  هنقجاء يف احلديث أن هللا سيلفقد 

لن يكون على علم �ذه الكلمات قبل ذلك اليوم، فهذا يعين أنه مل يكن  ملسو هيلع هللا ىلص

  عنده علم الغيب.

مل يكن له علم الغيب. نعم، لقد ملسو هيلع هللا ىلص هذه األحاديث اخلمسة أن النيب  تثبت

أي شخص ، وكانت معرفته ببعض الغيب أكثر من بعض الغيبطي علم أُعْ 

  آخر.

 كفرٌ  بعلم الغيب لغري اهللاعتقاد اال

، "الفقه األكرب"يسمى بــتعاىل حنيفة رمحه هللا  إلمام أيبل مشهور كتابهناك  

هذا جاء يف . فقد الفقه األكرب"شرح "سم �املال علي القاري شرحه الشيخ و 
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وهذه هي عبارة شرح  فر.كيعامل الغيب �نه ب أن من آمن بغري هللا االكت

 :الفقه األكرب

 تعالی مهم هللامل يعلموا املغيبات من األشياء إال ما علّ  ملسو هيلع هللا ىلصن األنبياء أمث اعلم "

 الغيب يعلم ملسو هيلع هللا ىلص النيب أن �عتقاد �لتکفري تصرحيا احلنفية وذکر. أحيا�

. ا�ُّٰ  ِاالَّ  اْلَغْيبِ  َواْالَْرضِ  السََّماَواتِ  ِفی َمنْ  يـَْعَلمُ  الَّ  ،﴿ُقلْ  تعالی هقول ملعارضة

تصديق  أن يف مسئلة األکرب، هالفق شرح( ".املسامرة يف کذا ﴾27:65

 )253 ص کفر، الغيب من هب خيرب مبا نهالکا

يعلم �نه ملسو هيلع هللا ىلص ن اإلميان �لنيب صرح �تالفقه األكرب من شرح عبارة لاه هذ

  الغيب كفر.

 غيبة كثري من األشياء املمعرفة  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  ُأعطي

وقد ثبت  ،للنيب ملسو هيلع هللا ىلصكثري من املغيبات   قد أعطى علمسبحانه وتعاىل هللا ن إ

، و�نًيا عطاء هللا إ�ه منفهذا العلم أوًال للنيب ملسو هيلع هللا ىلص.  ةغيباملاألشياء علم هذه 

أكثر العلم لبعض الغيب  ا. ومع ذلك، فإن هذعلم بعض الغيب ال الكل اهذ

  .اآلخرينو لني و األ ميعاليت أعطيت جلالعلوم من وأعظم 

 علم الغيب بسبع طرق ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  ُأعطي

  من خالل الوحي. اتغيبامللم من خالل الوحي: أُعطي ع )1(

  .من هللاعلم الغيب أخرب بالغيب: نباء أ )2(
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جزء من علم  ووحبسب تفسري ابن عباس فه :لهعلم الغيب  إظهار )3(

  .هكل  الغيب، ال

جزء من علم  وفه وحبسب تفسري ابن عباس :غيبع على الطالاال )4(

  كله.  اليب، الغ

يف هد اش، كما ملسو هيلع هللا ىلصمت عرض العديد من أشياء الغيب أمام النيب  )5(

  .من الغيبأشياء كثرية عراج امل

  ثناء الصالة.مامه أأ ناراجلنة والُعرضت يف بعض األحيان،  )6(

األرض أمامه فرأى من الشرق إىل الغرب. هذا أيًضا ُعرضت حياً� وأ )7(

  ) وحده.هلالج لج� (، فإنه كله  جزء من علم الغيب، ال

 الوحيمن خالل ) الغيب 1(

  فقد جاء يف القرآن:

41  َُّسِل َوَما أَْدِري َما ُيْفَعُل ِيب َوَال بُِكْم إِْن أَتَِّبُع إِّالَ َما ُيوَ� إَِيل قُْل َما ُكْنُت بِْد�ًا ِمَن الّرُ

  ]46:9َوَما أََنا إِّالَ َنِذيٌر ُمِبٌني [األحقاف 

42  َوَما َيْنِطُق َعِن الَْهَوى  4-53:3إِْن ُهَو إِّالَ َوْحٌي ُيوَ� [النجم[  

  الغيبنباء ) أ2(

صلى هللا عليه إليه الغيب  نباءبعض أأوحي  هتذكر اآل�ت الثالث التالية أن

 :وسلم

43  لَِك ِمْن أَْنَباِء الَْغْيِب ُنوِحيِه إِلَْيَك [آل عمران   ]3:44ذَ
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44  لَِك ِمْن أَْنَباِء الَْغْيِب نُوِحيِه إِلَْيَك َوَما ُكْنَت لََدْيِهْم إِذْ أَْجَمُعوا أَْمَرُهْم َوُهْم ذَ

  ]12:102َيْمُكُروَن [يوسف 

45  11:49تِلَْك ِمْن أَْنَباِء الَْغْيِب ُنوِحيَها إِلَْيَك [هود[  

 ملسو هيلع هللا ىلص للنيبعلم الغيب  إظهار) 3(

46  َلُِم الَْغْيِب ف ْرَتَ� ِمْن َرُسوٍل فَِإنَُّه َيْسلُُك ِمْن  َال ُيْظِهُر َ�َ� �َْ�ِبِه أََحًدا �َا إِّالَ َمِن ا

لَِيْعلََم أَْن قَْد أَبْلَُغوا ِرَسحبَالِت َربِِّهْم َوأََحاَط بَِما لََدْيِهْم  بَْنيِ َيَدْيِه َوِمْن َخلِْفِه َرَصًدا 

  ]28-72:26َوأَْحَ� �ُّلَ َشْيٍء �ََدًدا [الجن 

 . كلهال  ، فهو جزء من علم الغيب، وحبسب تفسري ابن عباس

  غيب طالع على ال) اإل4(

  يقول القرآن:

47  َيْجَ�ِيب ِمْن ُرُسلِِه َمْن َيَشحبُء [آل َ لَِجلّنَ اّ�َ ُ لُِيْطلَِعُكْم �ََ� الَْغْيِب َو َوَما �َحبَن اّ�َ

  ]3:179عمران 

 . كلهال  ، فهو جزء من علم الغيب، وحبسب تفسري ابن عباس

  ملسو هيلع هللا ىلص أمام النيبالغيب عرض ) 5(

 القرآن:جاء يف كما 

48  ُسْبَحاَن الَِّذي أَْسَرى بَِعْبِدِه لَْيًال ِمَن الَْمْسِجِد الَْحَراِم إَِىل الَْمْسِجِد اْألَقَْ� الَِّذي

  ]17:1بَاَرْكَنا َحْولَُه لُِنِرَيُه ِمْن َآَياتَِنا [اإلسراء 

  اآل�ت الواردة يف اآلية تعين الغيب.
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  ملسو هيلع هللا ىلصعلى النيب نار ) عرض اجلنة وال6(

 :أشياء كثرية اورأى منه ملسو هيلع هللا ىلصعلى النيب نار رض اجلنة والعُ كذلك و 

6  َعْن أََنٍس ـ رضى هللا عنه َسأَُلوا َرُسوَل ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص َحىتَّ َأْحَفْوُه اْلَمْسأََلَة

بَـَر فـََقاَل  ُتُه َلُكْم   " فـََغِضَب َفَصِعَد اْلِمنـْ َال َتْسأَُلوِين اْليَـْوَم َعْن َشْىٍء ِإالَّ بـَيـَّنـْ

َما رَأَْيُت ِيف اخلَْْريِ َوالشَّرِّ َكاْليَـْوِم َقطُّ، ِإنَُّه   "  فـََقاَل َرُسوُل ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص  . ..... " 

. (صحيح البخاري، کتاب   " ُصوَِّرْت ِيل اْجلَنَُّة َوالنَّاُر َحىتَّ َرأَيـْتـُُهَما َورَاَء اْحلَاِئطِ 

 )7089، رقم 1222الفنت، �ب التعوذ من الفنت، 

ما على النيب قُ نار هذا احلديث أن اجلنة واليف    وقد رآمها عن كثب.ملسو هيلع هللا ىلص دِّ

  من أمور الدنيا واآلخرةملسو هيلع هللا ىلص النيب عرض على ) 7(

بعينيه، كما يف  ورآهااآلخرة و أشياء الدنيا  بعضُعرض على النيب ملسو هيلع هللا ىلص 

 احلديث:

7  دِّيِق َرِضَي ا�َُّ َعْنُه َأْصَبَح َرُسوُل ا�َِّ  قَالَ َعْن ُحَذيـَْفَة َعْن َأِيب َبْكٍر الّصِ

َصلَّى ا�َُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َذاَت يـَْوٍم َفَصلَّى اْلَغَداَة ُمثَّ َجَلَس َحىتَّ ِإَذا َكاَن ِمْن 

الضَُّحى َضِحَك َرُسوُل ا�َِّ َصلَّى ا�َُّ َعَلْيِه َوَسلََّم ُمثَّ َجَلَس َمَكانَُه َحىتَّ َصلَّى 

َر َواْلَمْغِرَب ُكلُّ َذِلَك َال يـََتَكلَُّم َحىتَّ َصلَّى اْلِعَشاَء اْآلِخرََة ُمثَّ قَاَم اْألُوَىل َواْلَعصْ 

ِإَىل أَْهِلِه فـََقاَل النَّاُس ِألَِيب َبْكٍر َأَال َتْسَأُل َرُسوَل ا�َِّ َصلَّى ا�َُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َما 

ًئا ملَْ َيْصنَـ  ْعُه َقطُّ قَاَل َفَسأََلُه فـََقاَل نـََعْم ُعِرَض َعَليَّ َما ُهَو  َشْأنُُه َصَنَع اْليَـْوَم َشيـْ

نـَْيا َوأَْمِر اْآلِخرَةِ  الصديق رضي  بکر أيب مسند أمحد، مسند( .َكاِئٌن ِمْن أَْمِر الدُّ

 )16، رقم 10، ص 1 ج ،هللا عنه
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احلديث أن األحداث الكربى يف الدنيا واآلخرة عرضت على النيب يف هذا 

من  اً هذا جزءكان لكن   ،من املغيباتبعض األشياء فحصل له علم ، ملسو هيلع هللا ىلص

له، وعلم النيب صلى �اية ، ألن علم هللا ال كن هذاال كله، وقد ال مي ،الغيب

  �اية. له هللا عليه وسلم 

 ملسو هيلع هللا ىلص للنبي الكيل بياآليات التي تثري الشك يف علم الغ

واستدلوا  مل الغيباعملسو هيلع هللا ىلص لنيب ا إلثبات أنآ�ت وأحاديث بعض الناس طرح ي

َياً� ِلُكلِّ َشْيءٍ "بكلمات  قد أعطي كل علم ملسو هيلع هللا ىلص على أن النيب  يف اآلية" تِبـْ

 :الغيب

49  لَْنا �َلَْيَك الِْجلَتاَب تِْ�َياًنا لِ�ُّلِ َشْيٍء َوُهًدى َوَرْحَمًة َوبُْشَرى لِلُْمْسلِِمَني [ال نحل َوَنّزَ

16:89[  

َياً� ِلُكلِّ َشْيءٍ ﴿�: يف تفسري ابن عباس ولكن جاء  احلالل واحلرام "من  ﴾تِبـْ

فسرها على أ�ا "علم الغيب كله". لذلك فإن تقدمي هذه يومل واألمر والنهي." 

 .مطرود"كل علم الغيب" إثبات اآلية كدليل على 

  وهناك آية أخرى:

50  ى َولَِجلْن َتْصِديَق الَِّذي بَْنيَ َيَدْيِه َوَتْفِصيَل �ُّلِ َشْيٍء َوُهًدى َما �َحبَن َحِديثًا ُيْفَرتَ

  ]12:111َوَرْحَمًة لَِقْوٍم ُيْؤِمُنوَن [يوسف 

 شيء""تفصيل كل فيه  ملسو هيلع هللا ىلصل على النيب زّ أن القرآن الذي نُـ تقول اآلية  هذه

  .هكل أن هذا دليل على معرفته علم الغيبالناس ولذلك يرى بعض 
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حسب تفسري ابن عباس، فإن "تفصيل كل شيء" يعين احلالل واحلرام،  لكن

وليس كل علم الغيب، ألن كل علم الغيب ال ميكن حصره يف كتاب فقط. 

كل شيء من "تبيان   ﴾َوتـَْفِصيَل ُكلِّ َشْيءٍ ﴿تفسري ابن عباس: هذه هي عبارة 

  ).12:111(انظر:  ."احلالل واحلرام

  وهناك آية أخرى:

51  لُِم الَْغْيِب فََال ُيْظِهُر َ�َ� �َْ�ِبِه أََحًدا ْرَتَ� ِمْن َرُسوٍل فَِإنَُّه َيْسلُُك ِمْن  �َا إِّالَ َمِن ا

َط بَِما لََدْيِهْم لَِيْعلََم أَْن قَْد أَبْلَُغوا ِرَسحبَالِت َربِِّهْم َوأََحا بَْنيِ َيَدْيِه َوِمْن َخلِْفِه َرَصًدا 

  ]28-72:26َوأَْحَ� �ُّلَ َشْيٍء �ََدًدا [الجن 

طي علم الغيب لرسول وقد قدم بعض الناس هذه اآلية دليًال على أن هللا يع

  .الغيبمل اعفكان لنيب ملسو هيلع هللا ىلص لهللا الغيب عطى أ، و خيتاره

لِيَـْعَلَم َأْن َقْد " التاليةية اآل، حيث أن اجلزء من لكن هذا املعىن غري صحيح

لنبوة املتعلق �الغيب علم اآلية تعين  هذه" يناقضها، لذا أَبـَْلُغوا رَِساَالِت َر�ِِّمْ 

  يف اآلية. تم�مللو وليس الغيب كله. وهذا واضح 

 ﴾َفَال يُْظِهرُ ﴿تفسري ابن عباس أن اآلية تعين جزء من الغيب: وقد جاء يف 

إال من اختار من  ﴾ِإالَّ َمِن اْرَتَضى ِمْن َرُسولٍ  َعَلى َغْيِبِه َأَحًدا ﴿فال يطلع 

 ،620(تفسري ابن عباس ص الرسل فإنه يطلعه على بعض الغيب". 

72:25-26.( 

  وهناك آية أخرى:
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52  َِيْجَ�ِيب ِمْن ُرُسلِه َ لَِجلّنَ اّ�َ ُ لُِيْطلَِعُكْم �ََ� الَْغْيِب َو َمْن َيَشحبُء [آل  َوَما �َحبَن اّ�َ

  ]3:179عمران 

كم الغيب، بل خيتار من يشاء من رب اآلية ختاطب كفار مكة قائلة: إن هللا ال خي

   ويعلمه بعض الغيب. رسله

  غيب: بعض التفسري ابن عباس أن هذا يف و 

﴿ِمْن ُرُسِلِه َمْن ...  ﴿َعَلى اْلَغْيِب﴾� أهل مكة  ﴾َوَما َكاَن ا�َُّ لُِيْطِلَعُكمْ ﴿

ص  ،(تفسري ابن عباسيعىن دمحمًا فيطلعه على بعض ذلك �لوحي".  َيَشاُء﴾

80، 3:179 (  

  وهناك آية أخرى:

53  6:59َوَال َحّبٍَة ِيف ُظلَُماِت اْألَْرِض َوَال َرْطٍب َوَال َيابٍِس إِّالَ ِيف ِكَتاٍب ُمِبٍني [األنعام[  

شري إىل القرآن الكرمي وقد تة يف اآلي" ِكَتاٍب ُمِبنيٍ كلمة "ويرى بعض الناس أن  

  ل على النيب ملسو هيلع هللا ىلص فيعين أنه حصل على الغيب كله.زّ نُـ 

لكن هذا التفسري غري صحيح، فالكتاب يف اآلية يشري إىل "اللوح احملفوظ" 

  عند هللا وحده، وكل شيء مكتوب فيه.هو الذي مل يعط للنيب ملسو هيلع هللا ىلص، بل 

"كل ذلك يف اللوح احملفوظ مبني  ﴾ِكَتاٍب ُمِبنيٍ ﴿تفسري ابن عباس: يف و 

  )6:59 انظر(" مقدارها ووقتها.

  الغيب كله.لزم أنه يعلم واللوح احملفوظ مل يعط للنيب ملسو هيلع هللا ىلص فال ي
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 ملسو هيلع هللا ىلص م إلثبات علم الغيب للنبياألحاديث التي تقدَّ 

ون" كوما ي ما كانعلم "حضل له  لنيب ملسو هيلع هللا ىلصأن اوهناك أربعة أحاديث تذكر 

لصحابة ما حدث يف املاضي وما سيحدث يف املستقبل. من اذكر يف حمضر و 

كان على علم �ألمور من بداية اخللق إىل دخوهلم إىل ملسو هيلع هللا ىلص  هذا يعين أن النيب 

علم "ما  حصل له ملسو هيلع هللا ىلص لنيب ان أعض الطوائف بدعي ي. وهكذا الناراجلنة أو 

  ".نو ككان وما ي

للنيب صلى طلق املالناس هذه األحاديث كدليل على علم الغيب هؤالء يقدم 

هذه األحاديث، فستعرف أن النيب صلى هللا عليه وسلم، لكن إذا �ملت يف 

النيب ه ذكر و يف املستقبل ستقع كبرية آ�ت  أحداث و عطي علم أُ هللا عليه وسلم 

يف وقت بيانه ألن علم الغيب ال حدود له وال ميكن  ؛الصحابةبني يدي  ملسو هيلع هللا ىلص

يفة بن اليمان أبلغ حذملسو هيلع هللا ىلص حديث آخر، يذكر بوضوح أن النيب . وهناك حمدد

  .الساعة قيامإىل اليت حتدث والفنت � جبميع األحداث 

لنيب صلى هللا ل ذا احلديث علم الغيب كله�املراد ذلك، إذا افرتضنا أن  ومع

على أنه مل  رحصآل�ت األربعني من القرآن اليت ت، فإنه يتعارض مع اعليه وسلم

  يكن لديه معرفة مطلقة بعلم الغيب.

 :كما يلي األحاديث

8  ًَئا َيُكوُن ِيف َعْن ُحَذيـَْفَة، قَاَل قَاَم ِفيَنا َرُسوُل ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص َمَقاًما َما تـَر َك َشيـْ

َمَقاِمِه َذِلَك ِإَىل ِقَياِم السَّاَعِة ِإالَّ َحدََّث ِبِه َحِفظَُه َمْن َحِفَظُه َوَنِسَيُه َمْن َنِسَيُه 
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(صحيح مسلم، کتاب الفنت ، �ب أخبار النبی  .َقْد َعِلَمُه َأْصَحاِيب َهُؤَالءِ 

 ) 2891/7263، رقم 1251ص  فيما يکون إلی قيام الساعة، ملسو هيلع هللا ىلص

 قيامإىل قع ستجاء يف هذا احلديث أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص ذكر مجيع األحداث اليت 

حيث ؛ العظيمة ال الغيب كلهفنت والوقائع . وقد بني العلماء أنه ذكر الةالساع

ساعة العالمات  صرحأخرى وهي تناٍد سأمع ُرِوَيت أن نفس األحاديث 

 ديث كما يلي:الكربى. واألحا

9  َنٍة ِهَي َكائَِنٌة ِفيَما قَاَل ُحَذيـَْفُة ْبُن اْلَيَماِن َوا�َِّ ِإّينِ َألْعَلُم النَّاِس ِبُكلِّ ِفتـْ

صلى هللا (صحيح مسلم، کتاب الفنت، �ب أخبار النبی  .بـَْيِين َوبـَْنيَ السَّاَعةِ 

  )2891/7263، رقم 1251فيما يکون إلی قيام الساعة، ص  عليه وسلم

، إمنا تذكر هذه األحاديث الفنت العظيمة االغيب كلهعلوم إذن فهذه ليست 

 .بني يدي الساعةحدث ستاليت 

10  َْن تـَُقوَم َعْن ُحَذيـَْفَة، أَنَُّه قَاَل َأْخبَـَرِين َرُسوُل ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِمبَا ُهَو َكاِئٌن ِإَىل أ

السَّاَعُة َفَما ِمْنُه َشْىٌء ِإالَّ َقْد َسأَْلُتُه. (صحيح مسلم، کتاب الفنت، �ب أخبار 

  )2891/7263، رقم 1251فيما يکون إلی قيام الساعة، ص  ملسو هيلع هللا ىلصالنبی 

11  ،َثِين أَبُو َزْيٍد ا َرُسوُل ا�َِّ قَاَل َصلَّى بِنَ  -يـَْعِين َعْمَرو ْبَن َأْخَطَب  - َحدَّ

بَـَر َفَخطَبَـَنا َحىتَّ َحَضَرِت الظُّْهُر فـَنَـَزَل َفَصلَّى ُمثَّ َصِعَد  ملسو هيلع هللا ىلص اْلَفْجَر َوَصِعَد اْلِمنـْ

بَـَر َفَخطَبَـَنا  بَـَر َفَخطَبَـَنا َحىتَّ َحَضَرِت اْلَعْصُر ُمثَّ نـََزَل َفَصلَّى ُمثَّ َصِعَد اْلِمنـْ اْلِمنـْ

(صحيح  .الشَّْمُس فََأْخبَـَرَ� ِمبَا َكاَن َوِمبَا ُهَو َكاِئٌن فََأْعَلُمَنا َأْحَفظَُنا َبتِ َحىتَّ َغرَ 
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فيما يکون إلی قيام الساعة، ص  ملسو هيلع هللا ىلصمسلم، کتاب الفنت، �ب أخبار النبی 

  )2891/7263، رقم 1251

املاضي وما سيحدث يف أخرب ما حدث يف  ملسو هيلع هللا ىلصالنبی هذا احلديث أن  يف

كل علم الغيب يف يوم بخيرب ميكن أن املستقبل، لكن من الواضح أنه قد ال 

  الكبرية. لذلك فقدفنتن يكون قد أخرب فقط األحداث والواحد، بل جيب أ

حديث ذكر ويف نفس الباب لفنت اإلمام مسلم هذا احلديث يف كتاب اأتى 

) الذي جاء فيه صراحة أن 10احلديث  الذي سبق نقله (انظر� حذيفة 

 الغيب كله. ال ،العظيمة قبل القيامةوالوقائع  فنتلنيب ملسو هيلع هللا ىلص ذكر الا

12  �َْعُت ُعَمَر ـ رضى هللا عنه ـ يـَُقوُل قَاَم ِفيَنا النَِّيبُّ ملسو هيلع هللا ىلص َمَقاًما، فََأْخبَـَر مسَِ

َخَل َأْهُل اْجلَنَِّة َمَنازَِهلُْم، َوأَْهُل النَّاِر َمَنازَِهلُْم، َحِفَظ َذِلَك َعْن َبْدِء اْخلَْلِق َحىتَّ دَ 

(صحيح البخاري، کتاب بدء اخللق، �ب ما   . َمْن َحِفظَُه، َوَنِسَيُه َمْن َنِسَيهُ 

ه: ون عليأهو هو  هو الذی يبدء اخللق مث يعيدهتعالی ﴿و  جاء يف قول هللا

  ) 3192، رقم 532﴾ ص 30:27

 ، العظيمة الفنتذكر األحداث وال ملسو هيلع هللا ىلصأن النيب يقول هذا احلديث أيًضا 

 الغيب كله غري ممكن يف يوم واحد.عن خبار اإلالغيب كله، ألن 

13  َعْن أََنٍس ـ رضى هللا عنه َسأَُلوا َرُسوَل ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص َحىتَّ َأْحَفْوُه اْلَمْسأََلَة

بَـَر فـََقاَل  ُتُه َلُكْم   " فـََغِضَب َفَصِعَد اْلِمنـْ َال َتْسأَُلوِين اْليَـْوَم َعْن َشْىٍء ِإالَّ بـَيـَّنـْ

َما رَأَْيُت ِيف اخلَْْريِ َوالشَّرِّ َكاْليَـْوِم َقطُّ، ِإنَُّه   "  فـََقاَل َرُسوُل ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص  . ..... " 

. قَاَل قـََتاَدُة يُْذَكُر َهَذا   " ُصوَِّرْت ِيل اْجلَنَُّة َوالنَّاُر َحىتَّ رَأَيـْتـُُهَما َورَاَء اْحلَاِئِط 
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وا َال َتْسأَُلوا َعْن َأْشَياَء ِإْن تـُْبَد َلُكْم {َ� أَيـَُّها الَِّذيَن َآَمنُ  اْحلَِديُث ِعْنَد َهِذِه اآليَِة 

َها َوا�َُّ  َها ِحَني يـُنَـزَُّل اْلُقْرَآُن تـُْبَد َلُكْم َعَفا ا�َُّ َعنـْ َغُفوٌر  َتُسؤُْكْم َوِإْن َتْسأَُلوا َعنـْ

}  (صحيح البخاري، کتاب الفنت ، �ب التعوذ من ]101َحِليٌم [املائدة/

 )7089، رقم 1222الفنت، 

كان له علم   وقد قدم بعض الناس هذا احلديث دليًال على أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص

  قال ألصحابه أنه سيخربهم مبا يطلبونه. الغيب؛ لذلك 

ن احلديث نفسه يقول أن هللا قدم اجلنة وجهنم أمام النيب �عارضه العلماء و 

النيب صلى هللا اطلع غيب، بل بعلم الليس هذا ئل، فما سُ عن جييب  فأخذ ملسو هيلع هللا ىلص

َها ل: ؛ لذلك قيأوحي إليهالوحي الذي بواسطة عليه  عليه وسلم َوِإْن َتْسأَُلوا َعنـْ

  . وحياطلع عليه �ل النيب ملسو هيلع هللا ىلص. فمعناه أن ِحَني يـُنَـزَُّل اْلُقْرَآُن تـُْبَد َلُكمْ 

14 دِّيِق، َرِضَي ا ُ َعْن َأِيب َبْكٍر الّصِ �َُّ َعْنُه قَاَل َأْصَبَح َرُسوُل ا�َِّ َصلَّى ا�َّ

نـَْيا َوأَْمِر  َعَلْيِه َوَسلََّم َذاَت يـَْوٍم ...فـََقاَل نـََعْم ُعِرَض َعَليَّ َما ُهَو َكاِئٌن ِمْن أَْمِر الدُّ

ِبَذِلَك َحىتَّ اْنطََلُقوا  اْآلِخرَِة َفُجِمَع اْألَوَُّلوَن َواْآلِخُروَن ِبَصِعيٍد َواِحٍد فـََفِظَع النَّاسُ 

ِإَىل آَدَم َعَلْيِه السََّالم ... َويـَُقوُل ا�َُّ َعزَّ َوَجلَّ اْرَفْع َرْأَسَك َ� ُحمَمَُّد َوُقْل ُيْسَمْع 

  )16، رقم 10، ص 1َواْشَفْع ُتَشفَّْع. (مسند أمحد ، مسند أيب بکر، ج 

كان على علم ملسو هيلع هللا ىلص  قدم بعض الناس هذا احلديث كدليل على أن الرسول 

ة عرفكان على ميف الدنيا واآلخرة، فهو كائن ه كل ما ُعرض علي�لغيب، إذ 

  كل أمور الغيب.ل �مة
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على ض ر قد عُ ن احلديث يدل على أن األحداث الكربى �العلماء  عارضهو 

عليهم ال سيما كيف سيتعامل الناس مع النيب آدم واألنبياء اآلخرين و النيب ملسو هيلع هللا ىلص 

هللا. لذا، فإن علم الغيب كله ال يقصد  عندملسو هيلع هللا ىلص وكيف سيشفع النيب السالم 

 به على اإلطالق.

15  َلَة َريبِّ تـََباَرَك َأَ�ِين اللَّيْـ   "  َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل قَاَل َرُسوُل ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص

َوتـََعاَىل ِيف َأْحَسِن ُصورٍَة قَاَل َأْحَسُبُه قَاَل ِيف اْلَمَناِم فـََقاَل َ� ُحمَمَُّد َهْل َتْدرِي ِفيَم 

قَاَل فـََوَضَع َيَدُه بـَْنيَ َكِتَفىَّ َحىتَّ َوَجْدُت   . ُت الَ َخيَْتِصُم اْلَمُأل اَألْعَلى قَاَل قـُلْ 

 أَْو قَاَل ِيف َحنْرِي فـََعِلْمُت َما ِيف السََّمَواِت َوَما ِيف اَألْرِض قَاَل بـَْرَدَها بـَْنيَ 
َّ
َثْدَىي

ُد َهْل َتْدرِي ِفيَم َخيَْتِصُم ا   . قَاَل ِيف اْلَكفَّارَاتِ   . ْلَمُأل اَألْعَلى قـُْلُت نـََعمْ َ� ُحمَمَّ

َواِت. (سنن الرتمذي، کتاب تفسري َواْلَكفَّارَاُت اْلُمْكُث ِيف اْلَمَساِجِد بـَْعَد الصَّلَ 

 )3233/3234/3235، رقم 734القرآن، �ب ومن سورة ٓص، ص 

  هناك ثالثة أحاديث:

  واألرض".وات السمايف ما  لمت: "فع3233يقول احلديث رقم 

  غرب".شرق واملما بني امللمت : "فع3234يقول احلديث رقم 

  ".عرفتكل شيء و يل   جلى: "فت3235يقول احلديث رقم 

كان على ملسو هيلع هللا ىلص  لذلك، يقدم بعض الناس هذه األحاديث كدليل على أن النيب 

  علم جبميع الغيب.

  يشرح العلماء اآلخرون هذه األحاديث �ربع طرق: بينما
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يتعارض هذا احلديث مع اآل�ت السبع والثالثني املذكورة أعاله من  .1

أن يعلن بوضوح أنه ليس لديه علم  ملسو هيلع هللا ىلصفيها النيب ُسئل القرآن، اليت 

  الغيب.

  .أدريعن املالئكة فقال: ال ملسو هيلع هللا ىلص ويف احلديث نفسه سئل النيب  .2

عن بعض األسرار عن املالء مل يُعط كل علم الغيب، لكن مت الكشف  .3

لة اليت ضاالفاألعمال أن خيرب أمته عن تلك  ملسو هيلع هللا ىلصميكن للنيب لكي ، األعلى

  .ىعلاأل أليه أهل املتسابق في

  .�ؤ ر تعلق �ليهذا احلديث  .4

 ذا احلديث.�ملسو هيلع هللا ىلص للنيب  طلقب املي، ال جيوز للمرء أن يثبت علم الغلذلك

16  ِإنَّ ا�ََّ َزَوى ِيلَ اَألْرَض فـَرَأَْيُت   "  َعْن ثـَْوَ�َن، قَاَل قَاَل َرُسوُل ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص

َها ُلُغ ُمْلُكَها َما ُزِوَي ِيل ِمنـْ . (صحيح مسلم،  َمَشارِقـََها َوَمَغارِبـََها َوِإنَّ أُمَِّيت َسيَـبـْ

، رقم 1250األمة بعضهم ببعض، ص  هکتاب الفنت، �ب هالک هذ

2889/7278( 

  م كدليل على علم الغيب للنيب ملسو هيلع هللا ىلص.قدَّ يهذا احلديث أيضاً 

ن األرض من الشرق إىل الغرب ُقدِّمت أمامه � كانت معجزةً إ�ا  يف الواقع، 

. لكن رؤية أشياء املشرق واملغرب فقط ال تشمل كل علم الغيب، بعينيه ورآها

  الغيب.جزء من هي بل 

ا أ�شري إىل يضي، وهذا ااملفعل ال" هي صيغة ى، يف احلديث كلمة "زو �نًيا

حاجة كانت هناك كله فما    علم الغيبحصل له وإال فلو ، وقعت مرة واحدة
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لتقدمي األرض أمامه؟ لذلك مل يثبت احلديث مطلق علم الغيب للنيب صلى هللا 

 .هبعضطلع على اعليه وسلم، بل ثبت أنه 

17 ِإّينِ أََرى َما َال تـََرْوَن َوَأْمسَُع َما َال ملسو هيلع هللا ىلص  عن أيب ذر قال قال رسول هللا

صلى هللا د، �ب ما جاء يف قول النبی هالرتمذي، کتاب الز . (سنن َتْسَمُعونَ 

 ) 2312، رقم 530لو تعلمون ما أعلم لضحکتم قليال، ص عليه وسلم 

كدليل على علم الغيب للنيب صلى أيضًا  وقد قدم بعض الناس هذا احلديث 

هللا عليه وسلم، لكنه ال يثبت علم الغيب كله، بل فقط بعًضا من الغيب الذي 

  .عليه هللا أنزل

قد مت ، ولكن ملسو هيلع هللا ىلصعلم الغيب للنيب تقدم إلثبات آ�ت وأحاديث  10هذه ف

 8 آية من القرآن و 40يتعارض مع  هن�شرح هذا املفهوم مرارًا وتكرارًا 

  .الً و املذكورة أ أحاديث

 ؟سوى اهللا أحوالنايعلم كل  أحد هل

ه مرضو  رزقهو  موتهو ة زيد حيامثل لفرد اال و حأالثالث من الغيب هو  النوع

القرآن يف ذلك واضح جدا إذ يطلب يف هذا اليوم، ف هنفعو  هضرر و ، وشفائه

 من النيب ملسو هيلع هللا ىلص أن يعلن:

54  َُّسِل َوَما أَْدِري َما ُيْفَعُل ِيب َوَال بُِكْم إِْن أَتَِّبُع إِّالَ َما ُيوَ� إَِيل  قُْل َما ُكْنُت بِْد�ًا ِمَن الّرُ

  ]46:9َوَما أََنا إِّالَ َنِذيٌر ُمِبٌني [األحقاف 
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أنه ال يعلم ما سيحدث له ولآلخرين، فكيف ملسو هيلع هللا ىلص علن النيب أيف هذه اآلية 

  عرف أحوال كل فرد؟ملسو هيلع هللا ىلص ميكن للمرء أن يقول إن النيب 

55  11:49تِلَْك ِمْن أَْنَباِء الَْغْيِب ُنوِحيَها إِلَْيَك َما ُكْنَت َتْعلَُمَها أَْنَت َوَال قَْوُمَك [هود[  

ه، فكيف وال قومُ لهما ال يعكان ملسو هيلع هللا ىلص  أن النيب  هلالج لج، يقول هللا يف هذه اآلية

  أن يعرف أحوال كل فرد.ملسو هيلع هللا ىلص ميكن للنيب 

  مع التفاصيل. ةديعقاله حديثاً خبصوص هذ 17و  آية 55فهذه 

 الغيب عرفتهم تأن آهلاهلندوس  يعتقد

إذا احتاجوا. عو�هم تون لهم يعرفون الغيب و�هم ومو�تاملشركون أن آهل يعتقد

  منهم.عون هم ويطلبون التهذا هو السبب يف أ�م يعبدون آهل

القديسني والزعماء تعتقد العديد من الطوائف الدينية األخرى أن كذلك و 

يعبدون هذه اآلهلة واألو�ن ف؛ ون حاجا�مقضيني يعرفون علم الغيب ويانالروح

علم يال  هبشكل قاطع يف القرآن أن هلالج لجقال هللا لذلك ويدعو�م يف حاجا�م. 

  . هلالج لج هوإال  انةإال هللا وال أحد يستحق العبادة واالستعأحد لغيب ا

  



 

  املبحث احلادي عشر

 وحده اهللاب الستعانةا

. يف هذا الصدد ملسو هيلع هللا ىلصأحاديث للنيب  4و الكرمي آية من القرآن  38 ذكرسن

  :كما يليالتفاصيل  و 

 نوعان الستعانةا

، بل جائز. رامحبك فيمكنك االستعانة به، فهذا ليس أحد عند) إذا حضر 1(

الناس يء ، أو جيدعاء هلمعلى سبيل املثال، طلب الصحابة من النيب ملسو هيلع هللا ىلص ال

إىل ب ذه)، أو عندما نهلالج لجهللا (عند ويطلبون منه الشفاعة يوم القيامة إليه 

  لطعام.ا أمهاتنا، أو كما نطلب من للعالجنسأله الطبيب 

يف حياته، جادل البعض �ن  ملسو هيلع هللا ىلصعلى الطلبات اليت وجهت للنيب  بناءً 

احلالة بعد املوت خمتلفة ولكن احلقيقة �ن ، حىت بعد املوتجائز  هاالستعانة ب

�ية من القرآن أو  تثبااإلبعد وفاته حيتاج إىل لنيب ملسو هيلع هللا ىلص �االستعانة و  متاًما

  احلديث.

شخص مات ومل يكن حاضرًا أمامك أنه يستمع يف ) ال جيوز االعتقاد 2(

   هللا.هذه اإلعانة غري �بت ألحٍد إال تك يف شؤونك؛ ألن إعانإليك وميكنه 
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 املوتىستعني بأسئلة ملن ي أربعةهناك 

  أم ال؟ هم) السؤال األول: هل يسمع األموات أصواتنا عندما ننادي1(

مجاعة تقول أن ؛ هذه قضية خالفية ،املوتىيف حبث مساع املسألة ستناقش  هذه

  امليت ال يسمع، كما قال القرآن:

َ ُيْسِمُع َمْن َيَشحبُء َوَما أَْنَت بُِمْس  ِمٍع َمْن ِيف الُْقُبوِر َوَما َيْسَتِوي اْألَْحَياُء َوَال اْألَْمَواُت إِّنَ اّ�َ

  ]35:22 [فاطر

  املوتى.ع سمِ لك أن تُ كن بوضوح أنه ال مي تقولاآلية هذه 

،  من يشاءع سمِ ، ولكن هللا يُ املوتىَع ُنسمِ الثانية تقول: ال ميكننا أن  عةامواجل

ما  وسأهلم هل وجدمتيوم بدر كما خاطب النيب ملسو هيلع هللا ىلص جثث أيب جهل وغريه 

  وعد هللا به، كما يف احلديث:

اَل اطََّلَع النَِّيبُّ ملسو هيلع هللا ىلص َعَلى أَْهِل اْلَقِليِب أَنَّ اْبَن ُعَمَر ـ رضى هللا عنهما ـ َأْخبَـرَُه قَ 

َما أَنـُْتْم   " َفِقيَل َلُه َتْدُعو أَْمَواً� فـََقاَل   .  " َوَجْدُمتْ َما َوَعَد َربُُّكْم َحق�ا   " فـََقاَل 

يُبوَن  ُهْم َوَلِكْن َال جيُِ عذاب  جاء يف، �ب ما يبخار ال صحيح(  .  " �َِْمسََع ِمنـْ

 )1370، رقم 220القرب، ص 

  هذا احلديث يدل على أن املوتى يسمعون.ف

حول ما إذا كان املوتى يسمعون أم ال، فكيف ميكن للمرء هنا خالف اآلن، 

  أن يدعو ميًتا لشيء ما؟
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) والسؤال الثاين: إذا طلبنا من املوتى شيًئا فهل يستطيعون مساعدتنا؟ ويف 2(

احلديث الرتمذي، رقم سنن ( ."لهعمنقطع انسان إذا مات اإل"احلديث: 

أي عمل دنيوي، وهذا يعين أنه ال ميلك القوة قدر على ) اآلن هو ال ي1376

  ملساعدتنا.

الستعانة �مليت أم منعنا من لملسو هيلع هللا ىلص أو النيب هللا أذن السؤال الثالث: هل ) و 3(

  ذلك؟

ل. كل هذه اآل�ت أحاديث خبصوص هذا السؤا 3آية و  30 ذكرسن

  واألحاديث �مر� بعدم االستعانة بغري هللا.

ويف نفس الوقت  يؤمنون أيًضا �له واحدٍ شركني ) السؤال الرابع هو أن امل4(

من غري صاحلني ى. إذا كنت تستعني �ألنبياء والمن آهلة أخر عون يطلبون ال

  ؟شركنياملهللا، فما الفرق بينك وبني 

 اهللا وحده دعاء منال

  يقول القرآن:

1  1:5إِيَّاَك َنْعُبُد َوإِيَّاَك َنْسَتِعُني [الفاتحة[  

إال يستعني وال هذه اآلية بشكل قاطع على أن املؤمن ال يعبد إال هللا  رحتص

املؤمن سبع فيها يصرح وات مكتوبة . هناك سبع عشرة ركعة يف مخس صلبه

؛ وحده ويستعني به وحده أنه يعبد هللاوالليلة يف اليوم على األقل عشرة مرة 

   واالستعانة بغري هللا.سوى هللا عبادة أحد  جيوزال نه أل
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  :هناك آ�ت أخرى

2  َتْدُعوَن إِْن ُكْ�ُتْم َصاِدِقَني ِ   ]41-6:40بَْل إِيَّاهُ َتْدُعوَن [األنعام  أَ�َْريَ اّ�َ

3  أََحًدا [الجن ِ ِ فََال َتْدُعوا َمَع اّ�َ   ]72:18َوأَّنَ الَْمَسحبِجَد ِ�َّ

4  لُُجلْم فَاْدُعوُهْم فَلَْ�ْسَتِج�ُبوا لَُجلْم إِْن ِ ِعَباٌد أَْمثَا إِّنَ الَِّذيَن َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن اّ�َ

  ]7:194ُكْ�ُتْم َصاِدِقَني [األعراف 

5  ِ35:13ْن ُدونِِه َما َيْملُِكوَن ِمْن ِقْطِمٍري [فاطر َوالَِّذيَن َتْدُعوَن م[  

6  72:20قُْل إِنََّما أَْدُعو َرّيبِ َوَال أُْشِرُك بِِه أََحًدا [الجن[  

7  أََحًدا [الجن ِ ِ فََال َتْدُعوا َمَع اّ�َ   ]72:18َوأَّنَ الَْمَسحبِجَد ِ�َّ

8  بُِضّرٍ فََال ُ �َحبِشَف لَُه إِّالَ ُهَو َوإِْن َيْمَسْسَك بَِخْريٍ فَُهَو َ�َ� �ُّلِ َشْيٍء َوإِْن َيْمَسْسَك اّ�َ

  ]6:17قَِدير [األنعام 

9  بُِضّرٍ فََال �َحبِشَف لَُه إِّالَ ُهَو َوإِْن ُيِرْدَك بَِخْريٍ فََال َرادَّ لَِفْضلِِه [يونس ُ َوإِْن َيْمَسْسَك اّ�َ

10:107[  

املؤمنني أن يعبدوا هللا وحده كامل احلصر والتاكيد ب ة�مر هذه اآل�ت التسع

  دعوة غري هللا؟وز وأن يستعينوا به وحده. فكيف جت

 وحدهمن اهللا  ةناعستاال

10  الَْعِزيِز الَْحِكيِم [آل عمران ِ   ]3:126َوَما الّنَْصُر إِّالَ ِمْن ِعْنِد اّ�َ

11  َعِزيٌز َحِكيٌم [األنفال َ ِ إِّنَ اّ�َ   ]8:10َوَما الّنَْصُر إِّالَ ِمْن ِعْنِد اّ�َ

12  ِمْن َوِيلٍّ َوَال َنِصٍري [البقرة ِ   ]2:107َوَما لَُجلْم ِمْن ُدوِن اّ�َ

13  ِمْن َوِيلٍّ َوَال َنِصٍري [العنكبوت ِ   ]29:22َوَما لَُجلْم ِمْن ُدوِن اّ�َ
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14  َِمْن َوِيلٍّ َوَال َنِصٍري [الشورى و ِ   ]42:31َما لَُجلْم ِمْن ُدوِن اّ�َ

15  ِمْن َوِيلٍّ َوَال َنِصري [البقرة ِ   ]2:120َما لََك ِمَن اّ�َ

غري هللا يعيننا ويل أو نصري  يس هناكعلى أنه ل ةتنص هذه اآل�ت الست

  من أحد سواه.االستعانة وز وحيفظنا؛ لذلك ال جي

 ررضوال نفعال كلأن يعلن أنه ال يم ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  ُأمر

، هلنفس اك ضرا أو نفعلميأن يصرح �نه ال  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب أُمر ، التالية يف اآل�ت

املسلمون من سؤال النيب ُمنع . فحني ملسو هيلع هللا ىلص�لنيب عون الناس الطلب ال يلكي 

  ؟من غريه ملسو هيلع هللا ىلص فكيف جيوز سؤال اآلخرين

 فقد جاء يف القرآن:

16  األعراف] ُ ا إِّالَ َما َشحبَء اّ�َ   ]7:188قُْل َال أَْملُِك لَِنْفِسي َنْفًعا َوَال َضّرً

17  يونس] ُ ا َوَال َنْفًعا إِّالَ َما َشحبَء اّ�َ   ]10:49قُْل َال أَْملُِك لَِنْفِسي َضّرً

18  ا َوَال َرَشًدا [الجن   ]72:21قُْل إِّينِ َال أَْملُِك لَُجلْم َضّرً

أن يعلن أنه ال ميلك القوة للضرر أو  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب أُمر ، ةيف هذه اآل�ت الثالث

النفع لكون ميم أ�تها آهلعن تؤمن فد بدأت السابقة قوام املنفعة؛ ألن األ

  .وحده شركاء �جعلوهم و من دون هللا دأوا يف عبادة اآلهلة ب، فوالضرر

 مل يكن له سلطان مطلق ملسو هيلع هللا ىلصاآليات عىل أن النبي  تنص

 يقول القرآن:
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19  بَُهْم [آل عمران ْ أَْو ُيَعّذِ   ]3:128لَْ�َس لََك ِمَن اْألَْمِر َشْيٌء أَْو َيُتوَب �َلَْهلِ

20  لَِك �ًَدا ُ [الكهف  َوَال َتُقولَّنَ لَِشْيٍء إِّينِ فَا�ٌِل ذَ   ]24-18:23إِّالَ أَْن َيَشحبَء اّ�َ

21  لُْمْهَتِديَن َ َيْهِدي َمْن َيَشحبُء َوُهَو أَ�ْلَُم بِا لَِجلّنَ اّ�َ إِنََّك َال َتْهِدي َمْن أَْحَ�ْبَت َو

  ]28:56[القصص 

شاء هللا. يأن شاء إال تأنه ال ميكنك أن �دي ملن  ةت الثالثتقول هذه اآل�

اهلداية، فكيف  لكال مي - هللا لدعوة الناس ثه عبالذي  - ملسو هيلع هللا ىلصيب إذا كان الن

  ندعوه حلاجاتنا؟جيوز لنا أن يكون قادرًا على إعطاء أشياء أخرى، وكيف 

 أنفسهمنرص ال يستطيعون انة من الذين عاإل يمكن كيف

  :الكرمي القرآن يقول

22  َوالَِّذيَن َتْدُعوَن ِمْن دُونِِه َال َيْسَتِطيُعوَن َنْصَرُكْم َوَال أَْنُفَسُهْم َيْنُصُروَن

  ]7:197[األعراف 

23  7:192َوَال َيْسَتِطيُعوَن لَُهْم َنْصًرا َوَال أَْنُفَسُهْم َيْنُصُروَن [األعراف[  

24  13:14َوالَِّذيَن َيْدُعوَن ِمْن ُدونِِه َال َيْسَتِج�ُبوَن لَُهْم بَِشْيٍء [الر�د[  

25  ُُهَو الَْعلِّي َ َ ُهَو الَْحّقُ َوأَّنَ َما َيْدُعوَن ِمْن ُدونِِه ُهَو الَْباِطُل َوأَّنَ اّ�َ لَِك بِأَّنَ اّ�َ ذَ

  ]22:62الَْجلِبُري [الحج 

26  ِقُْل فََمْن َيْمل ُ ا أَْو أََراَد ِبُكْم َنْفًعا بَْل �َحبَن اّ�َ ِ َشْ�ًئا إِْن أََراَد بُِكْم َضّرً ُك لَُجلْم ِمَن اّ�َ

  ]48:11بَِما َتْعَملُوَن َخِبًريا [الفتح 

27  ّرِ َعْنُجلْم َوَال َتْحِويًال  قُِل اْدُعوا الَِّذيَن َزَعْمُتْم ِمْن ُدونِِه فََال َيْملُِكوَن َكْشَف الّضُ

  ]17:56[اإلسراء 
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28  ّرُ فَِإلَْيِه َتْجأَُروَن [النحل ُكُم الّضُ ِ ُثّمَ إِذَا َمّسَ   ]14:53َوَما بُِكْم ِمْن نِْعَمٍة فَِمَن اّ�َ

29  ُه ّرُ َد�َاَنا لَِجْ�ِبِه أَْو قَا�ًِدا أَْو قَائًِما فَلَّمَا َكَشْفَنا َعْنُه ُضّرَ ْنَسحبَن الّضُ َمّرَ  َوإِذَا َمّسَ اْإلِ

ُه [يونس    ]�10:12َمبَْن لَْم َيْدُعَنا إَِىل ُضّرٍ َمّسَ

30  اِع إِذَا دَ�َاِن [البقرة   ]2:185َوإِذَا َسمبَلََك ِعَباِدي �َّينِ فَإِّينِ قَِريٌب أُِجيُب َدْعَوةَ الّدَ

31  ْنَسحبَن َوَنْعلَُم َما ُتَوْسِوُس بِِه َنْفُسُه َوَنْحُن أَقَْرُب إِلَْيِه ِمْن َحْبِل لََقْد َخلَْقَنا اْإلِ َو

  ]50:16الَْوِريِد [ق 

32  وَن َعْن ِعَبادَِيت َسَيْدُخلُوَن َوقَاَل َربُُّجلُم اْدُعوِين أَْسَتِجْب لَُجلْم إِّنَ الَِّذيَن َيْسَتْجلِربُ

  ]40:60َداِخِريَن [�افر َجَهّنََم 

33  يَن [�افر   ]40:65ُهَو الَْحّيُ َال إِلََه إِّالَ ُهَو فَاْدُعوهُ ُمْخلِِصَني لَُه الّدِ

34  ِلَِب لَُجلْم َوإِْن َيْخُذلُْجلْم فََمْن ذَا الَِّذي َيْنُصُرُكْم ِمْن بَْعِده ُ فََال �َا إِْن َيْنُصْرُكُم اّ�َ

ِ فَلْ�َ    ]3:160َتَو�َِّل الُْمْؤِمُنوَن [آل عمران َو�ََ� اّ�َ

35 ُكْم َوُهَو َخْريُ الّنَاِصِريَن [آل عمران ُ َمْوَال   ]3:150 بَِل اّ�َ

جيب أن تكون االستعانة تؤكد هذه اآل�ت اخلمسة والثالثني بشكل قاطع أن 

  ).هلالج لجي شخص آخر غري هللا (�االستعانة � وحده وال جيوز �

 ىل االستعانة باهللا وحدهتؤكد األحاديث ع

  : �� وحدهال جيوز أن يكون إال االستعانة أن على أيضاً تؤكد األحاديث 

1  َأنَّ َرُسوَل ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل ، لَِيْسَأْل َأَحدُُكْم َربَُّه َحاَجَتُه   "  َعْن َ�ِبٍت اْلبـَُناِينِّ

 کتاب الرتمذي، سنن(  .  " َيْسأََلُه ِشْسَع نـَْعِلِه ِإَذا انـَْقَطعَ َحىتَّ َيْسأََلُه اْلِمْلَح َوَحىتَّ 

 )3604، رقم 822 ص کلها، هحاجت هرب ليسأل �ب الدعوات،
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   جاء يف هذا احلديث أن على املرء أن يدعو هللا وحده يف كل حاجاته.

شفاء إال ال قائال �ن  للشفاء من املرض هللاملسو هيلع هللا ىلص النيب يدعو  آخر حديثويف 

  :شفاؤه

2  ُأَْذِهِب اْلَباَس  :َعْن َعاِئَشَة، َأنَّ َرُسوَل ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن ِإَذا َعاَد َمرِيًضا يـَُقول"

  . َربَّ النَّاِس اْشِفِه أَْنَت الشَّاِيف َال ِشَفاَء ِإالَّ ِشَفاُؤَك ِشَفاًء َال يـَُغاِدُر َسَقًما"

 ، رقم972سلم، کتاب السالم، �ب استحباب رقية املريض، ص (صحيح م

2191/5707( 

 عطىاهللا يوم القيامة فيُ  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي سيدعو 

 جاء يف احلديث:فقد 

3  َُعْن أََنٍس َرِضَي ا�َُّ َعْنه  ُ قَاَل َرُسوُل ا�َِّ َصلَّى ا�َُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َجيَْمُع ا�َّ

ُمثَّ  ... اْلِقَياَمِة فـَيَـُقوُلوَن َلْو اْسَتْشَفْعَنا َعَلى َربَِّنا َحىتَّ يُرَِحيَنا ِمْن َمَكانَِناالنَّاَس يـَْوَم 

يـَُقاُل ِيل اْرَفْع َرْأَسَك َسْل تـُْعَطْه َوُقْل ُيْسَمْع َواْشَفْع ُتَشفَّْع َفَأْرَفُع َرْأِسي فََأْمحَُد 

ا ُمثَّ أُْخرُِجُهْم ِمْن النَّاِر َوأُْدِخُلُهْم َريبِّ بَِتْحِميٍد يـَُعلُِّمِين ُمثَّ َأشْ  َفُع فـََيُحدُّ ِيل َحد�

اْجلَنََّة ُمثَّ َأُعوُد فَأََقُع َساِجًدا ِمثْـَلُه ِيف الثَّالَِثِة أَْو الرَّابَِعِة َحىتَّ َما بَِقَي ِيف النَّاِر ِإالَّ 

، اجلنة والنارصفة  کتاب الرقاق، �بَمْن َحَبَسُه اْلُقْرآُن. (صحيح البخاري،  

 )6565، الرقم: 1136ص 

، هيعطيسأل فأن ييوم القيامة ملسو هيلع هللا ىلص يف هذا احلديث أن هللا سيطلب من النيب 

ويشفع عند هللا  هيعطيفهللا سأل ي، بل يوم القيامةه لأنه ال سلطان وهذا يعين 

  .قبل منهوي
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 وحده اهللانستعني بجيب أن 

  د:ائالعقاعد رمحه هللا يف كتابه قو يقول اإلمام الغزايل 

 هوحد هللا ومنه. وخبضوعته املسلم بعبادإليه  تقربي يالذ وه هوحد فا�"

 يو الذأ، هنيعي يالذ املعنی وه ذا. هةيدااهل طلبياملسلم العون و  ستمدي

َك َنْسَتِعنيُ ﴿ تعالی املسلم کلما قرأ قول هللا هيعنين أ بجي َك نـَْعُبُد َوِإ�َّ  "﴾ِإ�َّ

 )9 ، صميتقد ،غزايلالمام قواعد العقائد لإل(

تقول أنه جيب على املرء أن يعبد هللا وحده ويستعني به والعبارة اآلية فهذه 

  التوحيد.هو معىن فقط. هذا 

 جائزملسو هيلع هللا ىلص النبي بأن الدعاء من شري  تالتي اآليات واألحاديث 

النيب صلى هللا دعاء من نا الوز لهل تعين هذه اآل�ت واألحاديث حًقا أنه جي

أن على املرء أن تؤكد اآل�ت اخلمسة والثالثون املذكورة فلنعلم أن  عليه وسلم؟

صلى هللا عليه ، ولكن هناك بعض اآل�ت اليت سئل فيها النيب فقطهللا دعو ي

حيدث يف الواقع كان هذا يف حياة النيب ملسو هيلع هللا ىلص، أو ، ولكن عن شيء ما وسلم

يطلب منه املسلم أن ف، موجوداً أمامهم ملسو هيلع هللا ىلص يبالنيكون عندما  يوم القيامةذلك 

  جائز.، فهذا يشفع أو يسأله شراب من حوض الكوثر

الدنيا أو حياته يف بعد  ملسو هيلع هللا ىلصهل جيوز أن نسأل النيب  :هواحلقيقي  السؤاللكن 

 مل أجد آية أو حديثًا ؟ويل من أولياء هللاهل جيوز لنا أن نسأل أي صحايب أو 

النيب �ن الدعاء من  شرياليت ت، فكل اآل�ت أو األحاديث جيّوز هذا األمر
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حاضًرا سائل بيوم القيامة عندما يكون العلقة متحبياته أو علقة مت جائز ملسو هيلع هللا ىلص

 اآل�ت كما يلي:و  أمامه.

1 لَْو أَنَُّهْم إِذْ َظلَُموا أَْنُفَسُهْم َجاُءو ُسوُل لََوَجُدوا َو َ َواْسَتْغَفَر لَُهُم الّرَ َك فَاْسَتْغَفُروا اّ�َ

بًا َرِحيًما [ال�سحبء  ا َ َتّوَ   ]4:64اّ�َ

يسألونه أن يستغفر هلم،  ملسو هيلع هللا ىلص�تون النيب كانوا هذه اآلية تدل أن املسلمني  

  ال بعد وفاته.  ،ولكن هذا األمر متعلق حبياته

2  َحبةَ َوُهْم� َالةَ َوُيْؤُتوَن الّزَ ُ َوَرُسولُُه َوالَِّذيَن َآَمُنوا الَِّذيَن ُيِقيُموَن الّصَ لِّيُُجلُم اّ�َ إِنََّما َو

ِكُعوَن [المائدة    ]5:55َرا

قيمون الذين يكذلك ، و يل و�صرو  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  ن�ذه اآلية �جيادل بعض الناس 

  .ونعلل دعوهمنا أن نياء فيجوز ليضاً أولالصالة هم أ

التفسري أن هذه اآلية نزلت عندما أسلم عبد هللا بن سالم رضي كتب يف   لكن

نزلت هذه اآلية ، مث مهم عالقتهم �ؤ هم وأصدقاو قطع ذو ف، أصحابههللا عنه و 

صلى كان هذا يف حياة النيب و . أولياء هلماملؤمنون ه و رسولو هللا �ن م تسليًة هل

 ؛ لذلك االستعانة به بعد املوت ال يثبت.وسلمهللا عليه 

3 لَْمْعُروِف [التوبة لَِياُء بَْعٍض َيأُْمُروَن بِا   ]9:71 َوالُْمْؤِمُنوَن َوالُْمْؤِمَناُت بَْعُضُهْم أَْو

؛  بعضهم لبعضنيعيات املؤمنو ذه اآلية �ن املؤمنني �جيادل بعض الناس 

 ذلك ميكن للمرء أن يسأل الويل أيًضاأن ُيسألوا حىت بعد املوت، لوز لذلك جي

  .هبعد موت
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إذا كانوا يتعلق بسؤاهلم بل ، تو يتعلق �لسؤال بعد املولكن هذه اآلية ال 

ينهون عن و �ملعروف أحياء، وهلذا تذكر اآلية أن املؤمنني �مرون بعضهم بعضاً 

املعىن ذه اآلية، ألن هذا ثبت �لن تولياء من األاالستعانة . لذلك فإن املنكر

 يتعارض مع اآل�ت اخلمسة والثالثني املذكورة أعاله.

4  َّْعُت النَِّيب قَاَل قَاَل ُمحَْيُد ْبُن َعْبِد الرَّْمحَِن مسَِْعُت ُمَعاِويََة، َخِطيًبا يـَُقوُل مسَِ

رًا يـَُفقِّْهُه ِيف الدِّيِن، وَ   ملسو هيلع هللا ىلص يـَُقوُل  َا َأَ� َقاِسٌم َوا�َُّ يـُْعِطي"َمْن يُرِِد ا�َُّ بِِه َخيـْ  ".ِإمنَّ

 ص الدين، يف ههيفق خريا هب بخاري، کتاب العلم، �ب من يرد هللال(صحيح 

  )71، رقم 17

للمرء أن يسأله. ولكن وز لذلك جيف هو قاسم ملسو هيلع هللا ىلصيقول البعض أن النيب 

، ولكن علم تعاىل منه همن هللا لذلك جيب أن يطلبقه فتبني أن الياحلديث 

إ�ه وأوزعه بينكم. وهلذا  مشرح لكسأأعطاين هللا  يتالعلوم القرآن واحلديث وال

رًا يـَُفقِّْهُه ِيف الدِّينِ  عليه اإلمام البخاري: "عنون  ُ بِِه َخيـْ ". �نياً: كان َمْن يُرِِد ا�َّ

  بعد وفاته.قسم هذا يف حياته، مل يذكر احلديث أنه ال يزال ي

 عينهم تتهم ملرشكون أن آلا يعتقد

عانتهم إل يت�ء والاألموات تتجول يف اخلهم املشركون أن أرواح قديسي يعتقد

يؤمنون �له واحد، من �حية م إ�احملتاجني. فإلعانة ازون من هللا أل�م جم

نصيب ولكن من �حية أخرى يؤمنون �آلهلة لطلب مساعد�م، ويقومون بت

  .ااالستعانة �متاثيلهم وعباد�ا و 
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إن هللا ، أحداأن يساعد دونه أحد ن يقدر آية أنه ل 35) يف هلالج لجهللا (صرح 

شفاء الرزق والواجب لطلب لذلك فإن االستعانة �� هذا األمر؛  وحده ميلك

ع من ا نو األه هذ إلحماء ملسو هيلع هللا ىلصالنيب بُعث كل األمور. وقد ل واألوالد والزواج و

آ�ت كثرية وهناك  .دقةمل هذه اآل�ت مرة أخرى بتأفلنالشرك، لذلك 

  .خمافة الطوالة اكله  ، لكين مل أذكرةديعقال هخبصوص هذ

أذن أن تكون هناك آية واضحة أو حديث صحيح يثبت أن هللا  جيب

ال ميكن تقدمي مثل ولكن  ،بعد وفاته أن يقضي حاجات الناسشخص ما ل

  هذا الدليل من القرآن واحلديث.

 مت عرض تفاصيلها أمامك. أحاديث 4آية و  35 ههذف



 

 املبحث الثاين عشر

 والتوسل الوسيلة

تقدم وكل عات خمتلفة اموضوع جدل كبري، وهناك مج أو التوسلالوسيلة 

  النحو التايل: . والتفاصيل علىدالئلها

  .ه العقيدةأحاديث خبصوص هذ 10آ�ت و  4سنقدم 

 مخسة أنواععىل الوسيلة 

النيب ة يلبوس ويتقبل دعتاللهم : ة مثاليل�لوسولكن ) الدعاء �� وحده 1(

ة يلالوس؛ ألن جواز هذا جائز ، ولكن ال ينبغي ألحد أن جيعله عادةف ،ملسو هيلع هللا ىلص

يث فقط، ولكن سائر األدعية يف القرآن واحلديث مل مذكور يف بعض األحاد

 .ةيليذكر أي وس

. هذا مطلوب الدرجات وغريها علوي عمل صاحل وجعله وسيلة ل) القيام �2(

  .عليه الكرمي القرآنحث وقد 

. هذا ال �س به، جتهحايف له دعو حي أن يشخص ) أن يطلب من أي 3(

  النيب ملسو هيلع هللا ىلص الدعاء هلم.ويف كثري من األحاديث طلب الصحابة من 
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. مل يثبت هذا �ي آية أو للدعاء له ،نبًيا كان أو ولًيا ،ميتاً سأل ) أن ي4(

ال اإلنسان تنتهي �ملوت، والدعاء محديث. بل جاء يف احلديث أن كل أع

  لدعاء بعد املوت.لهم السؤال من؛ لذلك ال جيوز من األعمالعمل أيضاً 

أم  ونسمعياملوتى هل خمتلف فيه بني العلماء الكبار ي أنه ة األخرى هكتوالن

  الدعاء؟ لذلك هذا غري جائز. مفكيف يُطلب منه؛ ال

� فهذا ال جيوز؛ ألن هذا دعاءقبل ت� أيها النيب  :غري هللا مثالمن ) الدعاء 5(

  نداء لغري هللا وهو حرام.

  يف السطور التالية. ةاخلمسكات هلذه الندالئل سيتم تقدمي ال

 دعاء اهللا بوسيلة

هناك قليلة و تذكر الوسيلة اليت لكن مبا أن األحاديث ة، و ليوسلجيوز دعاء هللا �

ن األفضل الدعاء م؛ لذلك مل تذكر الوسيلةاليت األحاديث اآل�ت و مئات 

  . دعية القرآن واحلديث�

لنيب ملسو هيلع هللا ىلص، فهذا اوسيلة بقبل دعائي تمثال: اللهم  وسيلة) أول طريقة لل1(

  . أن جيعله عادةسن ، ولكن ال حيجائز

 األحاديث املتعلقة �ذا النوع من الوسيلة هي كالتايل:

1  َعْن ُعْثَماَن ْبِن ُحنَـْيٍف، َأنَّ َرُجًال، َضرِيَر اْلَبَصِر أََتى النَِّيبَّ ملسو هيلع هللا ىلص…..   

َعاِء   . قَاَل فَاْدُعُه  اللَُّهمَّ   " قَاَل فََأَمَرُه َأْن يـَتَـَوضََّأ فـَُيْحِسَن ُوُضوَءُه َويَْدُعَو ِ�ََذا الدُّ

ِإّينِ َأْسأَُلَك َوأَتـََوجَُّه إِلَْيَك بَِنِبيَِّك ُحمَمٍَّد َنِيبِّ الرَّْمحَِة ِإّينِ تـََوجَّْهُت ِبَك ِإَىل َريبِّ ِيف 



 مثرة العقائد | 174

رتمذي، کتاب الدعوات، سنن ال.  ( " َهِذِه لِتـُْقَضى ِيل اللَُّهمَّ َفَشفِّْعُه ِيفَّ َحاَجِيت 

صلوة احلاجة، ص  ؛ ابن ماجة، �ب ما جاء يف3578، رقم 816ص 

  )1385، رقم 197

 ز.ئجا، فهذا ملسو هيلع هللا ىلصة النيب يلسولكن بو دعا هللا تعاىل يف هذا احلديث، 

2 ملا اقرتف آدم اخلطيئة  :ملسو هيلع هللا ىلص ال قال رسول هللاعن عمر بن اخلطاب ق

قال: � رب أسألك حبق دمحم ملا غفرت يل، فقال هللا: � آدم، وكيف عرفت 

دمحما ومل أخلقه؟ قال: � رب، ألنك ملا خلقتين بيدك ونفخت يف من روحك 

ول هللا رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتو� ال إله إال هللا دمحم رس

فعلمت أنك مل تضف إىل امسك إال أحب اخللق إليك، فقال هللا: صدقت � 

 .آدم، إنه ألحب اخللق إيل ادعين حبقه فقد غفرت لك ولوال دمحم ما خلقتك

 ومن �ب املرسليني، و االنبياء من املتقدمني توارخ کتاب للحاکم، املستدرک(

، رقم 672، ص 2 ج النبوة، دالئل هي التی ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول آ�ت کتاب

4228 (  

3  يهود زمتهعن عباس کانت يهود خيرب تقاتل غطفان فکلما التقوا 

 الذي األمي النيب دمحم حبق نسئلک إ� مهالل: الدعاء اذ� اليهود فعاذت خيرب

: فكانوا إذا التقوا . قالإال نصرتنا عليهم الزمان آخر يف لنا هخترج أن عدتنا و

ن الرمح هالل بسم �ب للحاکم، املستدرک( ."�ذا الدعاء، فهزموا غطفان دعوا

 )3042، رقم 289، ص 2الرحيم من سورة ، ج 

 صحايب كما جاء يف احلديث:بوسيلة  ادعو بل ثبت أيضا أن الصحابة 
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4  َعْن أََنٍس، َأنَّ ُعَمَر ْبَن اخلَْطَّاِب ـ رضى هللا عنه ـ َكاَن ِإَذا َقَحطُوا

اْسَتْسَقى ِ�ْلَعبَّاِس ْبِن َعْبِد اْلُمطَِّلِب فـََقاَل اللَُّهمَّ ِإ�َّ ُكنَّا نـَتَـَوسَُّل إِلَْيَك بَِنِبيَِّنا 

بخاري، ال(صحيح   . قَاَل فـَُيْسَقْونَ   . َنا فَاْسِقَنافـََتْسِقيَنا َوِإ�َّ نـَتَـَوسَُّل إِلَْيَك بَِعّمِ نَِبيِّ 

 )1010، رقم �162ب سؤال الناس اإلمام االستسقاء إذا قحطوا، ص 

 وسيلةبدعون يؤكد أ�م كانوا يدعون هللا بوسيلة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وبعده ي ثروهذا األ

  عباس �.سيد� عمه 

ا مو ته حيايف  �عباس سيد� و بوسيلة دع قدحابة كر أن الصدير �لذ جلاو 

 .ويفّ د تُ قألنه  ملسو هيلع هللا ىلصوسيلة النيب دعو ب

5   شديدا فشكوا إىل  قحطا املدينة  أهل  قحط  " :قال  أوس بن عبد هللا عن 

السماء حىت ال يكون إىل  كوى  فاجعلوا منه  ملسو هيلع هللا ىلص  فقالت انظروا قرب النيب عائشة  

(سنن  "بينه وبني السماء سقف قال ففعلوا فمطر� مطرا حىت نبت العشب.

  )93، رقم 227، ص 1 ج ،هموت بعد هنبي دارمي، �ب ما أکرم هللال

، وهذا دليل على ملسو هيلع هللا ىلصيف قرب النيب وة يذكر أنه أمطرت عند فتح الكاألثر وهذا 

 جواز الوسيلة.

7 قال "أصاب الناس  -الطعام  وكان خازن عمر على - عن مالك الدار

قحط يف زمن عمر فجاء رجل إىل قرب النيب ملسو هيلع هللا ىلص فقال: � رسول هللا استسق 

 السالم هألمتك فإ�م قد هلكوا، فأتى الرجل يف املنام فقيل له: ائت عمر فأقرئ

 عمر فضل فی ذکر ما �ب ،شيبة أايب ابن مصنف. (مسقيون أنکم هأخرب  و

 )32002/31993، رقم 359، ص 6 ج اخلطاب، بن
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  .هلم يستسقأن يملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا أ�م سألوا  ثر أيضاً األهذا يف 

ه يدهللا بوسيلة شخص ما جائز كما تؤ  أن دعاء انثبتالرابع يو الثاين احلديث 

وسيلة،  تذكر أي واحلديث الاألحاديث. ولكن مبا أن معظم الدعاء يف القرآن 

مباح أحياً� ألن  وسيلة�ل دعاءلذلك يفضل دعاء هللا مباشرة، لكن ال

  .�ً احيأ وسيلةال ديؤ األحاديث املذكورة ت

 العمل الصالحبالوسيلة 

. هذا مطلوب رفع الدرجاتالنوع الثاين: القيام �ي عمل صاحل وجعله وسيلة ل

 :تنيالتالي انتيكما يف اآل  وقد شجع عليه القرآن

1  بَْتُغوا إِلَْيِه الَْوِسيلََة [المائدة َ َوا تَُّقوا اّ�َ  ]5:35َيا أَيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ا

الوسيلة هنا تعين كل عمل صاحل يرضي هللا. تطلب هذه اآلية من املؤمنني أن 

  وسيلة للقرب منه. اهو علجييعملوا الصاحلات إلرضاء هللا و 

بدال من و دعو إىل طلب وسيلة الصاحلني. ت ه اآليةأن هذ حاول البعض إثبات

  .دعاء األولياءذلك، بدأ البعض ب

  :�لكلمات التالية�  ت هذه اآلية يف تفسري ابن عباسُفّسر وقد 

الدرجات  إليه القرب يفاطلبوا ويقال رفيعة "الدرجة ال ﴾َوابـْتَـُغوا إِلَْيِه اْلَوِسيَلةَ ﴿

. لذلك، اثلةاألخرى للقرآن تذكر أشياء ممتفاسري كما أن ال  ة"ل الصاحلاعم�أل

ال ميكن أبًدا إثبات طلب املساعدة من األولياء. نعم، يسمح احلديثان 

قبل ت�ذه الطريقة: اللهم ما السابقان فقط دعاء هللا من خالل وسيلة شخص 
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ان  وحده وإن كمن هللالدعاء يكون م أن ز فالن وفالن. ويليلة ي بوسدعائ

  نيب أو ويل.بوسل التهناك 

 :أخرىآية ويف 

2  17:57أُولَِئَك الَِّذيَن َيْدُعوَن َيْ�َتُغوَن إَِىل َربِِّهُم الَْوِسيلََة أَيُُّهْم أَقَْرُب [اإلسراء[ 

) املشركني مبكة من عباد�م للمالئكة واجلن هلالج لجويف هذه اآلية حذر هللا (

ألن املالئكة ؛ �م، وهذا خطأ فادحو نعييساعتقادا منهم ��م سينجو�م أو 

 حث من هللا؛ لذلك�ا  ونتقربويهللا ويعملون الصاحلات تاجون واجلن حي

  وحده. مكة أن يؤمنوا �� ويدعوه يمشرك القرآن

  �لكلمات التالية:� هذه اآلية يف تفسري ابن عباس ت ُفّسر  وقد

تَـُغونَ ﴿  ر�م إىلن بذلك طلبو ي" ﴾ِإَىل َر�ُِِّم اْلَوِسيَلةَ  أُولَِئَك الَِّذيَن يَْدُعوَن يـَبـْ

يسعون إىل يضًا أي املالئكة واجلن الذين يعبدو�م هم أ "والفضيلة ةالقرب

  التقرب من ر�م فكيف يعطون اآلخرين؟

حاول أحدهم لو االستعانة �ألولياء، و دعوى ، هذه اآلية أيًضا ال تثبت لذلك

  .ذلك جهل مطلقف�ملعاين البعيدة إثبات ذلك 

 احليمن طلب الدعاء  جيوز

سد ، أو يطلب منه دعو له) والنوع الثالث: أن يطلب من حي أن ي3(

 يقول القرآن:، كما جائزته فهذا وسيلبو دعأن يحاجة، أو 
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3  َواْسَتْغَفَر لَُهُم ال َ لَْو أَنَُّهْم إِذْ َظلَُموا أَْنُفَسُهْم َجاُءوَك فَاْسَتْغَفُروا اّ�َ ُسوُل لََوَجُدوا َو ّرَ

بًا َرِحيًما [ال�سحبء  ا َ َتّوَ   ]4:64اّ�َ

 احلي جائز.طلب الدعاء من وهذه اآلية تبني أن 

  ويف آية أخرى:

4 بَُهْم َوأَنَْت ِفِهلْ [األنفال ُ لُِيَعّذِ  ]8:33 َوَما �َحبَن اّ�َ

 فيجوز أن، فوائدالصاحل له بعض ال على أن وجود اإلنسانتدل هذه اآلية 

 يطلب من حي أن يدعو هللا، كما جاء يف األحاديث:

7  َُع النَِّيبَّ ملسو هيلع هللا ىلص يـَُقول ْعُتُم  "  :َعْن َعْبِد ا�َِّ ْبِن َعْمرِو ْبِن اْلَعاِص، أَنَُّه مسَِ ِإَذا مسَِ

ُ اْلُمَؤذَِّن فـَُقوُلوا ِمْثَل َما يـَُقوُل ُمثَّ َصلُّوا َعَلىَّ فَِإنَُّه َمْن َصلَّ  ى َعَلىَّ َصَالًة َصلَّى ا�َّ

َبِغي ِإالَّ لَِعبْ  ٍد َعَلْيِه ِ�َا َعْشرًا ُمثَّ َسُلوا ا�ََّ ِيلَ اْلَوِسيَلَة فَِإنـََّها َمْنزَِلٌة ِيف اْجلَنَِّة َال تـَنـْ

  .  " َلُه الشََّفاَعةُ  ِمْن ِعَباِد ا�َِّ َوأَْرُجو َأْن َأُكوَن َأَ� ُهَو َفَمْن َسَأَل ِيلَ اْلَوِسيَلَة َحلَّتْ 

ذن، مث ؤ ل مثل ما يقول املالقو  استحباب �ب الصالة، کتاب مسلم، صحيح(

، رقم 384، رقم 163 ص الوسيلة، هل مث يسأل هللا ملسو هيلع هللا ىلصيصلي علی النيب 

849 ( 

8 َأْى  " : ِيف اْلُعْمرَِة فـََقالَ َعِن اْبِن ُعَمَر، َعْن ُعَمَر، أَنَُّه اْسَتْأَذَن النَِّيبَّ ملسو هيلع هللا ىلص

، 812 ص الدعوات، کتاب الرتمذی،(   .  " أَُخىَّ َأْشرِْكَنا ِيف ُدَعاِئَك َوَال تـَْنَسَنا

 ) 3562رقم 

فهذا ؟ هلدعو به أن يصحامن أحد أملسو هيلع هللا ىلص ويف هذين احلديثني طلب النيب 

 جائز.
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9 ،َع أََنَس ْبَن َماِلٍك َيْذُكُر َأنَّ َرُجًال، َدَخَل يـَْوَم اْجلُُمَعِة ِمْن �ب َكاَن  مسَِ

َربِ، َوَرُسوُل ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص قَائٌِم َخيُْطُب فَاْستَـْقَبَل َرُسوَل ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص قَ  ائًِما فـََقاَل ُوَجاَه اْلِمنـْ

، َهَلَكِت اْلَمَواِشي َوانـْقَ  قَاَل فـََرَفَع   . طََعِت السُُّبُل، فَادُْع ا�ََّ يُِغيثـَُناَ� َرُسوَل ا�َِّ

َرُسوُل ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص يََدْيِه. (صحيح البخاري، کتاب االستسقاء، �ب االستسقاء 

 )1013، رقم 162يف املسجد اجلامع، ص 

  .دعوأن ي يف حياتهملسو هيلع هللا ىلص النيب ُسئل يف هذا احلديث، 

 �: الصحابة�بت بعمل نسان حي التوسل � كذلكو 

10  َْن أََنٍس، َأنَّ ُعَمَر ْبَن اخلَْطَّاِب ـ رضى هللا عنه ـ َكاَن ِإَذا َقَحطُوا ع

اْسَتْسَقى ِ�ْلَعبَّاِس ْبِن َعْبِد اْلُمطَِّلِب فـََقاَل اللَُّهمَّ ِإ�َّ ُكنَّا نـَتَـَوسَُّل إِلَْيَك بَِنِبيَِّنا 

بخاري، ال(صحيح   . قَاَل فـَُيْسَقْونَ   . َتْسِقيَنا َوِإ�َّ نـَتَـَوسَُّل إِلَْيَك بَِعّمِ نَِبيَِّنا فَاْسِقَنافَـ 

 )1010، رقم �162ب سؤال الناس اإلمام االستسقاء إذا قحطوا، ص 

، ةاته الدنيويحييف لنيب ملسو هيلع هللا ىلص �ون لستو جاء يف هذا احلديث أن الصحابة كانوا ي

عباس �. فثبت أن الصحابة طلبوا وسيلة سيد� عمه با وفاته توسلو وبعد 

  .تهودعوا هللا بوسيل احليلإلنسان 

دعاء ُوجهت توضح صراحة أن الوأفعال الصحابة فجميع األحاديث السالفة 

  .حي شخصبوسيلة دعوا هللا مباشرة و هللا وحده إىل 

، دول عطاء، أو لشفاء مريض، أو إحاجةسد الدعاء ألي ميت ل ملذلك، حير 

  أو إرسال املطر.
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 ي القبورجماورفظائع 

وسيلة أي شخص. لكن من ب �ً احيدعاء أفهذه األحاديث تثبت جواز ال

اس �رد كسب اخلبز وجلب ضلون النح يُ ائضر الو  ي القبوراملؤسف أن جماور 

ويتفاخرون  زإ�م يسيئون استخدام هذا اجلوافب االسم والشهرة. طلاملال و 

وحيصلون على مبلغ ضخم من املال حتت غطاء تلبية  األولياءكرامات ب

الناس مرارًا  ميزوره لكياحتياجات الناس. إ�م خيتلقون الفضائل واملزا� 

، وخاصة اخلرافاتالناس عالقني يف  ونعلجييف بعض األحيان  موتكرارًا. فإ�

  إىل مزيد من احلذر.األمر هذا ؛ لذلك حيتاج مالنساء يقعن فريسة هل

 .اتفاصيلهمع  عقيدةاله هذ خبصوص أحاديث 10 و آ�ت 4قدمنا 

  



 

 املبحث الثالث عشر

 مهمة ئدمخس عقا

  .ةاخلمساألمور هذه  لكمي أنه ال أن يعلنملسو هيلع هللا ىلص النيب تعاىل هللا  مرأ

  :كما يلي. والتفاصيل  ةديعقه الا يتعلق �ذمب آية من القرآن 25سنقدم 

  هي: ةاخلمس عقائدال

  .بشرٌ  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب إن ) 1(

  .والضرر سلطان على النفع ملسو هيلع هللا ىلص) ليس للنيب 2(

  ليس عنده علم الغيب. ملسو هيلع هللا ىلصالنيب إن ) 3(

  .أحداً  )هلالج لج� (�) جيب على املرء أال يشرك 4(

  .نجاةلنحصل على ال ملسو هيلع هللا ىلص) جيب أن نطيع النيب 5(

 بٌرش أن يعلن أنه  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  ُأِمر . 1

 القرآن: يقول

1  18:110قُْل إِنََّما أََنا بََشٌر ِمثْلُُجلْم ُيوَ� إَِيلَّ أَنََّما إِلَُهُكْم إِلٌَه َواِحٌد [الكهف[ 

2  41:6قُْل إِنََّما أََنا بََشٌر ِمثْلُُجلْم ُيوَ� إَِيلَّ أَنََّما إِلَُهُكْم إِلٌَه َواِحٌد [فصلت[ 

3  17:93قُْل ُسْبَحاَن َرّيبِ َهْل ُكْنُت إِّالَ بََشًرا َرُسوًال [اإلسراء[ 
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4  لَْت لَُهْم ُرُسلُُهْم إِْن َنْحُن إِّالَ بََشٌر ِمثْلُُجلْم [إبراهيم  ]14:11قَا

  .اً بشر إال أن يعلن أنه ليس  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب سئل ، ةيف هذه اآل�ت األربع

 يعلن أنه ليس عنده علم الغيب أن ملسو هيلع هللا ىلصالنبي ُأِمر . 2

 :ةديعقاله آ�ت تتعلق �ذ 8 هناك

1  َوَما َيْشُعُروَن أَيَّاَن ُيْبَعثُوَن ُ َماَواِت َواْألَْرِض الَْغْيَب إِّالَ اّ�َ قُْل َال َيْعلَُم َمْن ِيف الّسَ

 ]27:65[النمل 

2  َوَال ِ  ]6:50أَ�ْلَُم الَْغْيَب [األنعام قُْل َال أَقُوُل لَُجلْم ِعْنِدي َخَزائُِن اّ�َ

3  َوَال أَ�ْلَُم الَْغْيَب [هود ِ  ]11:31َوَال أَقُوُل لَُجلْم ِعْنِدي َخَزائُِن اّ�َ

4  ْنَتِظُروا إِّينِ َمَعُكْم ِمَن الُْمْ�َتِظِريَن [يونس ِ فَا  ]10:20فَُقْل إِنََّما الَْغْيُب ِ�َّ

5  ُِّيَها لَِوقِْتَها إِّالَ ه حبَعِة أَيَّاَن ُمْرَسحبَها قُْل إِنََّما �ِلُْمَها ِعْنَد َرّيبِ َال ُيَجل َو َيْسمبَلُوَنَك َعِن الّسَ

َماَواِت َواْألَْرِض َال َتأْتِيُكْم إِّالَ بَْغَتًة َيْسمبَلُوَنَك �َمبَنََّك َحِفّيٌ َعْنَها قُْل إِنََّما  لُْمَها �ِ َثُقلَْت ِيف الّسَ

لَِجلّنَ أَكْثََر الّنَاِس َال َيْعلَُموَن [األعراف  ِ َو  ]7:187ِعْنَد اّ�َ

6 األحزاب] ِ حبَعِة قُْل إِنََّما �ِلُْمَها ِعْنَد اّ�َ  ]33:63 َيْسمبَلَُك الّنَاُس َعِن الّسَ

 كل علم أُعطي للنيب ملسو هيلع هللا ىلص كان �لوحي كما يقول القرآن:

7  َّ7:203 َما أَتَِّبُع َما ُيوَ� إَِيلَّ ِمْن َرّيبِ [األعرافقُْل إِن[ 

8  َُّسِل َوَما أَْدِري َما ُيْفَعُل ِيب َوَال بُِكْم إِْن أَتَِّبُع إِّالَ َما ُيوَ� إَِيل قُْل َما ُكْنُت بِْد�ًا ِمَن الّرُ

 ]46:9َوَما أََنا إِّالَ َنِذيٌر ُمِبني [األحقاف 

  أن يعلن أنه ليس لديه علم الغيب. ملسو هيلع هللا ىلصالنيب سئل ثمانية، يف هذه اآل�ت ال
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 والرضر النفعيملك أن يعلن أنه ال  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  ُأِمر . 3

 وهي كالتايل: ةديالعقه �ذآ�ت تتعلق  وهناك

1  األعراف] ُ ا إِّالَ َما َشحبَء اّ�َ  ]7:188قُْل َال أَْملُِك لَِنْفِسي َنْفًعا َوَال َضّرً

2  يونس] ُ ا َوَال َنْفًعا إِّالَ َما َشحبَء اّ�َ  ]10:49قُْل َال أَْملُِك لَِنْفِسي َضّرً

3  ا َوَال َرَشًدا [الجن  ]72:21قُْل إِّينِ َال أَْملُِك لَُجلْم َضّرً

4  أََحٌد َولَْن أَِجَد ِمْن دُونِِه ُملَْتَحًدا [ال ِ  ]72:22جن قُْل إِّينِ لَْن ُيِجَريِين ِمَن اّ�َ

5  َُّسِل َوَما أَْدِري َما ُيْفَعُل ِيب َوَال بُِكْم إِْن أَتَِّبُع إِّالَ َما ُيوَ� إَِيل قُْل َما ُكْنُت بِْد�ًا ِمَن الّرُ

 ]46:9َوَما أََنا إِّالَ َنِذيٌر ُمِبني [األحقاف 

6  َُشْ�ًئا إِْن أََراَد بِك ِ ُ بَِما قُْل فََمْن َيْملُِك لَُجلْم ِمَن اّ�َ ا أَْو أََرادَ بُِكْم َنْفًعا بَْل �َحبَن اّ�َ ْم َضّرً

 ]48:11 َتْعَملُوَن َخِبًريا [الفتح

7  ا َوَال َرَشًدا [الجن  ]72:21قُْل إِّينِ َال أَْملُِك لَُجلْم َضّرً

8  لَُه ِمْن تِلَْقاِء َنْفِسي [يونس  ]10:15قُْل َما َيُجلوُن ِيل أَْن أُبَّدِ

اإلضرار على أن يعلن أنه ال سلطان له  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب أُِمر يف هذه اآل�ت الثمانية، 

  .النفعو 

 اهللابرشك يال  هأن يعلن أن ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  ُأِمر . 4

 :ةديالعقه �ذآ�ت تتعلق  ذهوه

1  72:20قُْل إِنََّما أَْدُعو َرّيبِ َوَال أُْشِرُك بِِه أََحًدا [الجن[ 

2  َوَال أُْشِرَك بِِه إِلَْيِه أَْدُعو َوإِلَْيِه َمآَِب [الر�د َ  ]13:36قُْل إِنََّما أُِمْرُت أَْن أَْعُبَد اّ�َ
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  �.�رك أن يصرح �نه ال يش ملسو هيلع هللا ىلصالنيب أُِمر يف هاتني اآليتني، 

 أن إطاعته الزمة للنجاةأن يعلن  ملسو هيلع هللا ىلص النبي ُأِمر . 5

 :ةديالعقه �ذآ�ت تتعلق  ذهوه

1  َال ُيِحّبُ الْ�َحبِفِريَن [آل عمران َ ُسوَل فَِإْن َتَولَّْوا فَِإّنَ اّ�َ َ َوالّرَ  ]3:32قُْل أَِطيُعوا اّ�َ

2  ََل َو�َلَْيُجلْم م ُسوَل فَِإْن َتَولَّْوا فَِإنََّما �َلَْيِه َما ُحّمِ َ َوأَِطيُعوا الّرَ ا ُحّمِلُْتْم قُْل أَِطيُعوا اّ�َ

 ]24:54َوإِْن ُتِطيُعوهُ َتْهَتُدوا [النور 

3  َوَيْغِفْر لَُجلْم ذُُنوبَُجلْم [آل عمران ُ َ فَاتَِّبُعوِين ُيْحِ�ْبُجلُم اّ�َ قُْل إِْن ُكْ�ُتْم ُتِحّبُوَن اّ�َ

3:31[ 

نجاة ال ونتريد متكنن  أن يعلن للناس: إ ملسو هيلع هللا ىلصالنيب أُِمر ، ةيف هذه اآل�ت الثالث

  .وينعن تطيأيف اآلخرة فعليكم 

  



 

 املبحث الرابع عشر

 الشفاعة

  .ه العقيدةأحاديث خبصوص هذ 8آ�ت و  4 ذكرسن

  لشفاعة نوعان يوم القيامة:ا

  لنيب ملسو هيلع هللا ىلص.خاصة �) الشفاعة الكربى: وهي 1(

  األنبياء واألتقياء.غريه من ) الشفاعة الصغرى: وهي تعطى للنيب ملسو هيلع هللا ىلص و 2(

 إال �ذنه، كما يقول القرآن:سلطان ألحد ال تكون الشفاعة إال �ذن هللا، فال 

1  2:255َمْن ذَا الَِّذي َيْشَفُع ِعْنَدهُ إِّالَ بِِإذْنِِه [البقرة[ 

2  10:3َما ِمْن َشِفيٍع إِّالَ ِمْن بَْعِد إِذْنِِه [يونس[ 

3  َفاَعُة ِعْنَدهُ إِّالَ لَِمْن أَِذَن لَُه [سبأ  ]34:23َوَال َتْنَفُع الّشَ

4  َفاَعُة َجِميًعا [الزمر ِ الّشَ  ]39:44قُْل ِ�َّ

 طرق للشفاعة يوم القيامةثامين هناك 

  ) الشفاعة الكربى: وهي تعطى للنيب ملسو هيلع هللا ىلص فقط.1(

شفع له فُريسل لكن سيُ بسبب خطا�ه، و النار ل و دخبكم على مؤمن حيُ   )2(

ألنبياء غريه من اوكذلك لملسو هيلع هللا ىلص إىل اجلنة. هذا النوع من الشفاعة ُمينح للنيب 

  ألتقياء.وا
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  .ملسو هيلع هللا ىلص ) يدخل بعض املؤمنني اجلنة بغري حساب بشفاعة الرسول3(

عذاب، كما ورد يف احلديث أنه يشفع يخفف الفالرسول ملسو هيلع هللا ىلص يشفع ) 4(

  طالب.عمه أيب  عذابيخفف ف

  .بشفاعته ) يدخل مجيع املؤمنني اجلنة5(

 ونفيدخل مشفع هليوُحكم عليهم �لنار ف) بعض الذين ارتكبوا الكبائر 6(

  اجلنة.

مث يدخلون عون شففيُ حسنا�م سواء و  مبعض املؤمنني ذنو�هناك سيكون ) 7(

  ألنبياء واألتقياء اآلخرين.لوكذلك  ملسو هيلع هللا ىلصلنيب نح لاجلنة. هذه الشفاعة مت

يف اجلنة.  درجا�مفع �ن ُيشفعون فري الشفاعة ألهل اجلنة، هناك نوع من ) 8(

  ألنبياء واألتقياء.لغريه من اوكذلك  ملسو هيلع هللا ىلصلنيب سيمنح لالشفاعة النوع من هذه 

  أنواع من الشفاعة. 8 هذهف

 الكربى الشفاعة

حىت يتم  طويلالعلى الناس االنتظار شق سي شريوم احليف نوع األول: ال

هللا،  عندشفعوا لياحلساب؛ فيقرتبون من األنبياء احلساب ويرغبون يف تقليل 

رسول هللا يء الناس إىل ذرون. وأخريًا جيتلكنهم لن يكونوا مستعدين لذلك فيع

  قبل شفاعته. وهذا يسمى الشفاعة الكربى.يُ هللا و عند فيشفع ملسو هيلع هللا ىلص 

 كما ورد يف احلديث:  ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا اصة �لخالشفاعة الكربى 
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1 َجيَْمُع ا�َُّ النَّاَس   "  ى هللا عنه ـ قَاَل قَاَل َرُسوُل ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص َعْن أََنٍس ـ رض

فـََيْأتُوَن آَدَم   . يـَْوَم اْلِقَياَمِة فـَيَـُقوُلوَن َلِو اْسَتْشَفْعَنا َعَلى َربَِّنا َحىتَّ يُرَِحيَنا ِمْن َمَكانَِنا

ا�َُّ بَِيِدِه، َونـََفَخ ِفيَك ِمْن ُروِحِه، َوأََمَر اْلَمالَِئَكَة فـَيَـُقوُلوَن أَْنَت الَِّذي َخَلَقَك 

فـَيَـُقوُل َلْسُت ُهَناُكْم ـ َويَْذُكُر َخِطيئَـَتُه   . َفَسَجُدوا َلَك، َفاْشَفْع لََنا ِعْنَد َربَِّنا

ُقوُل َلْسُت ُهَناُكْم ـ َويَْذُكُر فـََيْأتُونَُه فـَيَـ   . َويـَُقوُل ـ ائْـُتوا نُوًحا أَوََّل َرُسوٍل بـََعَثُه ا�َُّ 

فـََيْأتُونَُه، فـَيَـُقوُل َلْسُت ُهَناُكْم ـ   . َخِطيئَـَتُه ـ ائْـُتوا إِبـْرَاِهيَم الَِّذي اختَََّذُه ا�َُّ َخِليالً 

ُكْم، َويَْذُكُر َخِطيئَـَتُه ـ ائْـُتوا ُموَسى الَِّذي َكلََّمُه ا�َُّ فـََيْأتُونَُه فـَيَـُقوُل َلْسُت ُهَنا 

فـََيْذُكُر َخِطيئَـَتُه ـ ائْـُتوا ِعيَسى فـََيْأتُونَُه فـَيَـُقوُل َلْسُت ُهَناُكْم، ائْـُتوا ُحمَمًَّدا صلى هللا 

 ، َم ِمْن َذنِْبِه َوَما َ�َخََّر فـََيْأتُوِين َفَأْسَتْأِذُن َعَلى َريبِّ عليه وسلم فـََقْد ُغِفَر َلُه َما تـََقدَّ

ُ، ُمثَّ يـَُقاُل اْرَفْع رَْأَسَك، َسْل فَِإَذا رَأَيـُْتُه َوقـَعْ  ُت َساِجًدا، فـََيَدُعِين َما َشاَء ا�َّ

فََأْرَفُع َرْأِسي، فََأْمحَُد َريبِّ بَِتْحِميٍد يـَُعلُِّمِين، ُمثَّ   . تـُْعطَْه، َوُقْل ُيْسَمْع، َواْشَفْع ُتَشفَّعْ 

ا، ُمثَّ أُْخرُِجُهْم ِمَن  النَّاِر، َوأُْدِخُلُهُم اْجلَنََّة، ُمثَّ أَُعوُد فَأََقُع َأْشَفُع فـََيُحدُّ ِيل َحد�

 .  " َساِجًدا ِمثْـَلُه ِيف الثَّالِثَِة أَِو الرَّاِبَعِة َحىتَّ َما بَِقَي ِيف النَّاِر ِإالَّ َمْن َحَبَسُه اْلُقْرآُن 

، رقم 1136قاق، �ب صفة اجلنة والنار، ص الر  کتاب ،يالبخار  صحيح(

6565( 

 أخرى شفاعات

شفع له فيُ كم على املؤمن أن يدخل جهنم بسبب خطا�ه، حيُ  الثاين:نوع ال

فريسل إىل اجلنة. وهذا النوع من الشفاعة مينح للنيب ملسو هيلع هللا ىلص ولغريه من األنبياء 

 واألتقياء كما جاء يف احلديث:
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2   َمْن قـَرََأ اْلُقْرآَن  "  َعْن َعِليِّ ْبِن َأِيب طَاِلٍب، قَاَل قَاَل َرُسوُل ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص

َواْسَتْظَهرَُه فََأَحلَّ َحالََلُه َوَحرََّم َحرَاَمُه أَْدَخَلُه ا�َُّ ِبِه اْجلَنََّة َوَشفََّعُه ِيف َعَشرٍَة ِمْن 

(سنن الرتمذي، کتاب فضائل القرآن، �ب   .  َوَجَبْت َلُه النَّاُر"أَْهِل بـَْيِتِه ُكلُُّهْم 

   )2905، رقم 653ما جاء يف فضل قارئ القرآن، ص 

 لذين أرسلوا إىل جهنملالشفاعة هذا النوع من يقول هذا احلديث أنه ميكن 

  هذا النوع من الشفاعة.أن يقدموا ملؤمنني عامة اميكن أيًضا لو 

بعض املؤمنني اجلنة بغري حساب بشفاعة الرسول كما  يدخل :لثالثانوع ال

 جاء يف احلديث:

3   ُعوَن أَْلًفا   " َعْن َأِيب ُهرَيـْرََة، َأنَّ النَِّيبَّ ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل يَْدُخُل ِمْن أُمَِّيت اْجلَنََّة َسبـْ

ُهْم فـََقاَل َرُجٌل َ� َرُسوَل ا�َِّ ادُْع ا  .   " بَِغْريِ ِحَساٍب    " قَاَل   . �ََّ َأْن َجيَْعَلِين ِمنـْ

ُهمْ  (صحيح مسلم، کتاب اإلميان، �ب الدليل علی دخول   . " اللَُّهمَّ اْجَعْلُه ِمنـْ

 )216/520، رقم 111طوائف من املسلمني اجلنة بغري حساب، ص 

كما جاء يف   نارالأهل عقوبة فيخفف شفع الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ي :بعار النوع ال

 احلديث:

4   َع النَِّيبَّ ملسو هيلع هللا ىلص َوذُِكَر ِعْنَدُه َعْن َأِيب َسِعيٍد اْخلُْدرِيِّ ـ رضى هللا عنه ـ أَنَُّه مسَِ

َفُعُه َشَفاَعِيت يـَْوَم اْلِقَياَمِة، فـَُيْجَعُل ِيف َضْحَضاٍح ِمَن النَّاِر،   "  َعمُُّه فـََقاَل  َلَعلَُّه تـَنـْ

لُ  (صحيح البخاري، کتاب مناقب األنصار،   .  " ُغ َكْعبَـْيِه، يـَْغِلي ِمْنُه ِدَماُغُه يـَبـْ

  )3885، رقم 652طالب، ص  أيب�ب قصة 

  عقاب.سينفع وخيفف اليف هذا احلديث أن شفاعة النيب ملسو هيلع هللا ىلص 
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كما جاء يف   ملسو هيلع هللا ىلصيدخل مجيع املؤمنني اجلنة بشفاعة النيب  :امساخلنوع ال

 األحاديث:

5   َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، قَاَل قَاَل َرُسوُل ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص "َأَ� َأوَُّل النَّاِس َيْشَفُع ِيف

مسلم، کتاب اإلميان، �ب يف قول صحيح . (  اْجلَنَِّة َوأََ� َأْكثـَُر األَنِْبَياِء تـَبَـًعا"

 )196/483، رقم 105أول الناس يشفع يف اجلنة، ص  أ� ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 

6 ِلُكلِّ َنِيبٍّ َدْعَوٌة ُمْسَتَجابٌَة يَْدُعو   َعْن َأِيب ُهرَيـْرََة، قَاَل قَاَل َرُسوُل ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص"

  . "  يـَْوَم اْلِقَياَمةِ ِ�َا فـَُيْسَتَجاُب َلُه فـَيـُْؤَ�َها َوِإّينِ اْختَـَبْأُت َدْعَوِيت َشَفاَعًة ألُمَِّيت 

ص  ،همسلم، کتاب اإلميان، �ب اختباء النيب دعوة الشفاعة ألمت صحيح(

106 ،200/494( 

  .ملسو هيلع هللا ىلص وهذان احلديثان يدالن على دخول األمة إىل اجلنة بدعاء النيب

بعض من ارتكبوا الكبائر وُحكم عليهم �لنار، كما لشفع يُ  :دساسالنوع ال

 يف احلديث:جاء 

7   ثـََنا ِعْمرَاُن ْبُن ُحَصْنيٍ  ـ رضى هللا عنهما ـ َعِن النَِّيبِّ ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل   "  َحدَّ

ْوَن اْجلََهنَِّميِّنيَ    .  "  َخيْرُُج قـَْوٌم ِمَن النَّاِر ِبَشَفاَعِة ُحمَمٍَّد ملسو هيلع هللا ىلص فـََيْدُخُلوَن اْجلَنََّة، ُيَسمَّ

، رقم 1136ح البخاري، کتاب الرقاق، �ب صفة اجلنة و النار، ص (صحي

6566( 

8   َشَفاَعِيت َألْهِل اْلَكَبائِِر ِمْن   "    : َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، َعِن النَِّيبِّ ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل

 )4739، رقم 670(أبو داؤد، کتاب السنة، �ب يف الشفاعة، ص   . " أُمَِّيت 
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شفع يُ ف حسنا�م متساويةو  مبعض املؤمنني ذنو�سيكون هناك  :بعاسالوع نال

وكذلك لألنبياء لنيب ملسو هيلع هللا ىلص لثل هذه الشفاعة ممنح سيهلم مث يدخلون اجلنة. 

  واألتقياء.اآلخرين 

�م. هذا النوع من الشفاعة درجاألهل اجلنة فرتفع شفع سي :منالثانوع ال

  ن واألتقياء.يألنبياء اآلخر لوكذلك  ملسو هيلع هللا ىلصلنيب عطى لسي

 .مأحاديث، مت عرض تفاصيلها أمامك 8آ�ت و  4هذه ف

  



 

  املبحث اخلامس عشر

 عليهم السالم اإليامن باألنبياء

  .عقيدةاله هذآية وحديثني خبصوص  17ذكر سن

فقد مت إرسال بعض الروا�ت أنبياء إىل هذا العامل، وفًقا ل هلالج لجهللا بعث لقد 

ووردت أمساء بعض هؤالء  دنياإىل ال انبي ن ألفيمائة وأربعة وعشر حوايل 

  معظمهم.أمساء األنبياء يف القرآن بينما مل يرد 

ق وأن شريعتهم  احلكانوا على �ن  نبياء ميع األعلى املسلمني أن يؤمنوا جب جيب

الزم اآلن من الو شرائعهم. ُنسخت النيب ملسو هيلع هللا ىلص، بعثة ، ولكن بعد نت حقةاك

  .اتباعها يفوأن النجاة األخروية منحصرة واتباعها، ملسو هيلع هللا ىلص اإلميان بشريعة دمحم 

معتقدات رئيسية مشرتكة بني مجيع األنبياء وهي أساسية يف  ستهناك  كانتو 

) اإلميان بكتاب هللا 3) اإلميان �لنيب (2) اإلميان �� (1الم أيًضا: (اإلس

  ) اإلميان �لقدر. 6) اإلميان بيوم القيامة (5) اإلميان �ملالئكة (4(

جيب على  لذلك  .يف بعض األمور كانت خمتلفةوشرائعهم فأحكامهم أما 

واجبة كانت ق وأن شريعتهم  كانوا على احلاملسلم أن يؤمن �ألنبياء ��م  

  رهم.و يف عصاالتباع 
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 اإليامن بجميع األنبياء 

من مميزات اإلسالم اليت تتطلب من أتباعه اإلميان جبميع األنبياء  إنه

   واحرتامهم.

مرسلني من هللا وأن شرائعهم  و جبميع األنبياء يعين أ�م كانوا أنبياء  واإلميان

ة منسوختلك قد صارت  ، ولكنإليهاوا لقوام أرسصحيحة وملزمة ألكانت 

عليهم   ت أنزليتال ةاملقدسوالضحائف الكتب كذلك . و بعد بعثة النيب ملسو هيلع هللا ىلص

الكتب  ن تلك اإلميان �زم من الال، و ابوقته ةملزم تهللا وكانكانت منزّلة من 

عمل على القرآن الاآلن فبع بعد نزول القرآن، تّ ، لكنها لن تُـ ةحق اكتبكانت  

  .الزم ضروري

  :�ا تعلقتوهذه آ�ت 

1  َوَما أُْنِزَل �َلَْ�َنا َوَما أُْنِزَل �ََ� إِبَْراِهيَم َوإِْسَماِعيَل َوإِْسَحاَق َوَيْعُقوَب ِ قُْل َآَمّنَا بِاّ�َ

ُق بَْنيَ  ْ َوَنْحُن لَُه َواْألَْسَباِط َوَما أُوِيتَ ُموَ� َو�ِ�َ� َوالّنَِ�ّيُوَن ِمْن َربِِّهْم َال نَُفّرِ أََحٍد ِمْحمُ

 ]3:84ُمْسلُِموَن [آل عمران 

 بينهم:فريق تطلب اآلية اإلميان جبميع األنبياء وعدم الت

2  َوَمَالئَِكِتِه َوُكُ�ِبِه ِ ُسوُل بَِما أُْنِزَل إِلَْيِه ِمْن َربِِّه َوالُْمْؤِمُنوَن �ُّلٌ َآَمَن بِاّ�َ َآَمَن الّرَ

ُق بَْنيَ أََحٍد ِمْن ُرُسلِِه [البقرةَوُرُسلِِه َال ُنفَ   ]2:285 ّرِ

3  َوَما أُْنِزَل إِلَْ�َنا َوَما أُْنِزَل إَِىل إِبَْراِهيَم َوإِْسَماِعيَل َوإِْسَحاَق َوَيْعُقوَب ِ قُولُوا َآَمّنَا بِاّ�َ

ْ َوَنْحُن  َواْألَْسَباِط َوَما أُوِيتَ ُموَ� َو�ِ�َ� َوَما أُوِيتَ الّنَِ�ّيُوَن ِمْن  ُق بَْنيَ أََحٍد ِمْحمُ َربِِّهْم َال ُنَفّرِ

 ]2:136لَُه ُمْسلُِموَن [البقرة 
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تطلب هذه اآل�ت من املسلمني اإلميان جبميع األنبياء؛ وإال لن يكتمل 

  .مإميا�

 مل يذكر القرآن باالسم إال بعض األنبياء

، منهم اً نبي ن ألفير مئة وأربعة وعشأنزل حوايل تعاىل ورد يف احلديث أن هللا 

ًال. ومل يذكر القرآن إال بعض هؤالء األنبياء و رسثالث مئة ومخسة عشر حوايل 

 ، كما جاء يف اآلية:ائممسواملرسلني �

4  َمْن لَْم َنْقُصْص �َلَْيَك ْ ْ َمْن قََصْصَنا �َلَْيَك َوِمْحمُ لََقْد أَْرَسلَْنا ُرُسًال ِمْن قَْبلَِك ِمْحمُ َو

 ]40:78[�افر 

 األنبياء يف احلديث التايل:جمموع وقد ورد عدد 

 � قلت قال...  جالسا املسجد يف ملسو هيلع هللا ىلص عن أيب أمامة قال کان رسول هللا

 الرسل ألفا، وعشرون ربعةوأ لفأمئة : قال االنبياء؟ عدة وفی کم هللا سولر 

مخس عشر مجا غفريا. (مسند أمحد، حديث أيب أمامة و مئة  ثالث لكذ من

طرباين ال ؛21785/22288، رقم 356، ص 7 ج الصدي، ليهالبا

، رقم 217، ص 8الکبري، مسند معان بن رفاعة السالمي، عن علي، ج 

7871( 

نبياً ألف  وعشرون ربعةوأ لفأمئة أنزل  تعاىلجاء يف هذا احلديث أن هللا 

  ًال. و رسعشر  ةمخسو مئة  ثالثمنهم 

   كتبا مقدسة:أعطوا  أربعة برزهم وكان من أ
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  ) موسى عليه السالم1(

  ) عيسى عليه السالم2(

  د عليه السالمؤ ) دا3(

  ) دمحم ملسو هيلع هللا ىلص4(

 التوحيد اإليامن ب

، واإلميان بكتب هللا، اءنبياإلميان ��، واإلميان �ألالناس إىل مجيع األنبياء دعا 

واإلميان �ملالئكة، واإلميان �لقيامة واإلميان �لقدر. لكن األحكام األخرى  

اختلفت طريقة الصالة وأ�م  :على سبيل املثال ؛كانت خمتلفة إىل حد ما

 :الكرمي يقول القرآن، كما الصوم

1 5:48لِ�ُّلٍ َجَعلَْنا ِمْنُجلْم ِشْرَعًة َوِمْنَهاًجا [المائدة[  

2  َوَمَالئَِكِتِه َوُكُ�ِبِه ِ ُسوُل بَِما أُْنِزَل إِلَْيِه ِمْن َربِِّه َوالُْمْؤِمُنوَن �ُّلٌ َآَمَن بِاّ�َ َآَمَن الّرَ

ُق بَْنيَ أََحٍد ِمْن ُرُسلِِه [البقرة  ]2:285 َوُرُسلِِه َال ُنَفّرِ

 عندالزمة ن اإلميان �� واملالئكة والكتب السماوية كان تؤكد �هذه اآلية 

 مجيع األنبياء.

1  َعْن َأِيب ُهرَيـْرََة قَاَل قَاَل َرُسوُل ا�َِّ َصلَّى ا�َُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َأَ� َأْوَىل النَّاِس

نـَْيا َواْآلِخرَِة َوا ٍت أُمََّهاتـُُهْم َشىتَّ َوِدينـُُهْم بِِعيَسى اْبِن َمْرَميَ ِيف الدُّ ْألَنِْبَياُء ِإْخَوٌة لَِعالَّ

 إذ تعالی َواِحٌد. (صحيح البخاري، کتاب أحاديث األنبياء، �ب قول هللا
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 مرمي ابن عيسی املسيح همسا همن بکلمة يبشرک هللا إن ميرمي املالئکة قالت

   )3443، رقم 580ص ) 3:45(

، وإن واحدةاليت جاء �ا األنبياء الدين تؤكد اآلية واألحاديث أن أصول 

  .شرائعالو حكام األاختلفت 

 ملسو هيلع هللا ىلصحممد اإليامن بالنبي 

، كما عتمد على إميانهنجاة توالبعثته بعد ملسو هيلع هللا ىلص دمحم لنيب ال بد من اإلميان �إنه 

 يقول القرآن:

6  ْسَالُم [آل عمران ِ اْإلِ يَن ِعْنَد اّ�َ   ]3:19إِّنَ الّدِ

7  ْسَالِم ِديًنا فََ�ْ ُيْقَبَل ِمْنُه [آل عمران   ]3:85َوَمْن َيْ�َتِغ �َْريَ اْإلِ

8  ًْسَالَم ِدين ا الَْيْوَم أَْكَملُْت لَُجلْم ِديَنُجلْم َوأَْتَمْمُت �َلَْيُجلْم نِْعَمِيت َوَرِضيُت لَُجلُم اْإلِ

  ]5:3[المائدة 

9  لََ�ْنُصُرنَُّه [آل عمران ٌق لَِما َمَعُكْم لَُتْؤِمُنّنَ بِِه َو   ]3:81ُثّمَ َجاَءُكْم َرُسوٌل ُمَصّدِ

 .الزم ملسو هيلع هللا ىلصدمحم أن قبول اإلسالم واإلميان �لنيب تؤكد هذه اآل�ت 

  

  وقد جاء يف احلديث:

1   ََوالَِّذي نـَْفُس ُحمَمٍَّد بَِيِدِه   "  ُسوِل ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص أَنَُّه قَاَل َعْن َأِيب ُهرَيـْرََة، َعْن ر

َال َيْسَمُع ِيب َأَحٌد ِمْن َهِذِه األُمَِّة يـَُهوِديٌّ َوَال َنْصرَاِينٌّ ُمثَّ َميُوُت َوملَْ يـُْؤِمْن ِ�لَِّذي 

(صحيح مسلم، کتاب اإلميان، �ب   . " َن ِمْن َأْصَحاِب النَّارِ أُْرِسْلُت بِِه ِإالَّ َكا
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، 76 ص ،هوجوب اإلميان برسالة نبينا دمحم إلی مجيع الناس ونسخ امللل مبلت

 )153/386رقم 

 ديغري سدأمر نبي عىل نبي تفضيل 

 نيب على غريه مبا خيل �الحرتام، كما جاء يف احلديث:تفضيل ال جيوز 

2  َع ُعَمَر ـ ْعُت النَِّيبَّ َعِن اْبِن َعبَّاٍس، مسَِ رضى هللا عنه ـ يـَُقوُل َعَلى اْلِمنـَْربِ مسَِ

َا أََ� َعْبُدُه، فـَُقوُلوا   "  ملسو هيلع هللا ىلص يـَُقوُل  َال ُتْطُروِين َكَما َأْطَرِت النََّصاَرى اْبَن َمْرَميَ، فَِإمنَّ

 ء، �ب قول هللا(صحيح البخاري، کتاب أحاديث األنبيا  .  " َعْبُد ا�َِّ َوَرُسولُُه 

، 580ص  ،16:19 "مرمي اذ انتبذت من اهلها الکتاب فی واذکر" تعالی

 )3445رقم 

النصارى �لغوا يف النيب عيسى  كما أنملسو هيلع هللا ىلص   النيب يفة غمتنع من املبالاحلديث ف

  .مسالعليه ال

 أربعة كتب رئيسية مذكورة يف القرآن

عليه  موسىى عل: التوراة كبارأربعة أنبياء  لى عأربعة كتب كبرية  هلالج لجأنزل هللا 

عليه السالم، د ؤ دالى ععيسى عليه السالم، والزبور لى ع، وإجنيل مسالال

  ملسو هيلع هللا ىلص.دمحم لى النيب عوالقرآن 

 كما يف اآلية:ملسو هيلع هللا ىلص  لنيب دمحم ى اعلأنزل  والقرآن

10 20:2 َما أَْنَزلَْنا �َلَْيَك الُْقْرَآَن لَِتْشَ� [طه[  

 لنيب موسى عليه السالم كما يف اآلية:على االتوراة و 
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11  5:44إِنَّا أَْنَزلَْنا الّتَْوَراةَ ِفيَها ُهًدى َوُنوٌر [المائدة[  

 النيب عيسى عليه السالم كما يف اآلية: علىإجنيل و 

12  َقًا لَِما بَْنيَ َيَديِْه ِمَن الّتَْوَراِة َوَآَتْ�َناهُ َوقَّفَْ�َنا �ََ� َآث بِْن َمْرَيَم ُمَصّدِ اِرِهْم بِِع�َ� ا

قًا لَِما بَْنيَ َيَدْيِه ِمَن الّتَْوَراِة َوُهًدى َوَمْوِعَظًة لِلُْمّتَِقَني  ْنِجيَل ِفيِه ُهًدى َوُنوٌر َوُمَصّدِ اْإلِ

  ]5:46[المائدة 

 كما يف اآلية:عليه السالم  د ؤ لنيب دالى اعالزبور و 

13  لَْنا بَْعَض الّنَِبّيَِني �ََ� بَْعٍض َوَآَتْ�َنا َداُووَد َزبُوًرا [اإلسراء   ]17:55َولََقْد فَّضَ

14 ٍح َوالنَِّبّيَِني ِمْن بَْعِدِه َوأَْوَحْ�َنا إَِىل إِبَْراِهي َم إِنَّا أَْوَحْ�َنا إِلَْيَك َكَما أَْوَحْ�َنا إَِىل ُنو

َوإِْسَماِعيَل َوإِْسَحاَق َوَيْعُقوَب َواْألَْسَباِط َو�ِ�َ� َوأَيُّوَب َوُيوُنَس َوَهاُروَن َوُسلَْيَماَن َوَآَتْ�َنا 

  ]4:163َداُووَد َزبُوًرا [ال�سحبء 

 الصحائفخرى واألكتب ال

 :إىل األنبياء اآلخرين التالية بعض الكتب اليت أنزهلا هللات تذكر اآل�

15  َوَما أُْنِزَل �َلَْ�َنا َوَما أُْنِزَل �ََ� إِبَْراِهيَم َوإِْسَماِعيَل َوإِْسَحاَق َوَيْعُقوَب ِ قُْل َآَمّنَا بِاّ�َ

ْ َوَنْحُن لَهُ  ُق بَْنيَ أََحٍد ِمْحمُ  َواْألَْسَباِط َوَما أُوِيتَ ُموَ� َو�ِ�َ� َوالّنَِ�ّيُوَن ِمْن َربِِّهْم َال نَُفّرِ

  ]3:84ُموَن [آل عمران ُمْسلِ 

16  قًا لَِما بَْنيَ َيَدْيِه ِمَن الِْجلَتاِب [المائدة   ]5:48َوأَْنَزلَْنا إِلَْيَك الِْجلَتاَب بِالَْحّقِ ُمَصّدِ

17  ُحِف اْألُوَىل   ]19-87:18ُصُحِف إِبَْراِهيَم َوُموَ� [األ��  إِّنَ َهَذا لَِفي الّصُ

اليت أنزهلا هللا على والصحف ملقدسة تذكر هذه اآل�ت بعض الكتب اف

  األنبياء.
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 .عن هذه العقيدة انحديثو آية  17هذه ف



 

  ث السادس عشرحاملب

 ملسو هيلع هللا ىلصالنبي ة هانإ

  لي:ي ام، والتفاصيل كةديقلعاه آ�ت وحديثني خبصوص هذ 3 سنقدم

  أربعة أنواع:ساءة على اإل

  .مفها عالنية وتكرارها حىت بعد اإل) اإلساءة إىل النيب ملسو هيلع هللا ىلص1(

  .إهانتهإىل  ؤديستخدم لغة تيتجنب اإلساءة العلنية، ولكن ي) 2(

يستخدم كلمة غامضة إىل حد ما، واليت يعتربها بعض مسلم رجل ) 3(

  كفر.�ل هيعلحيكمون أخرى و داهب ن ماملسلمني م

النيب إىل  سيئتعمل أو قول بم و قي) بعض غري املسلمني من بالد الكفر 4(

  ملسو هيلع هللا ىلص؟

  لي:كما ي والتفاصيل

 لعنة فعل يدعو ملسو هيلع هللا ىلصىل النبي ساءة إاإل

فعل  النيب ملسو هيلع هللا ىلص فعل يدعو لعنة عظيمة، بل إن اإلساءة إىل أي نيبساءة إىل اإل

القرآن على احرتام األنبياء  أكدوقد  لعنة هللا، فإنه يسبب الكفر.لب جي

 طاعتهم فيقول:إو 
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1 بًا ُمِه� ْنَيا َواْآلَِخَرِة َوأَ�َّدَ لَُهْم �ََذا ُ ِيف الّدُ ُ اّ�َ َ َوَرُسولَُه لََعَحمُ ًنا إِّنَ الَِّذيَن ُيْؤذُوَن اّ�َ

  ]33:57[األحزاب 

2  لَْقْوِل َيا أَيَُّها ا ِيبِّ َوَال َتْجَهُروا لَُه بِا
َتُجلْم فَْوَق َصْوِت الّ�َ لَِّذيَن َآَمُنوا َال َتْرفَُعوا أَْصَوا

لُُجلْم َوأَْنُتْم َال َتْشُعُروَن [الحجرات    ]49:2َكَجْهِر بَْعِضُكْم لَِبْعٍض أَْن َتْحَبَط أَْعَما

3  ُروهُ َوُتَوقُِّروهُ َوُتَسّبُِحوهُ بُْجلَرةً َوأَِصيًال [الفتح ِ َوَرُسولِِه َوُتَعّزِ   ]48:9لُِتْؤِمُنوا بِاّ�َ

لزوم و ملسو هيلع هللا ىلص يف حقه تؤكد هذه اآل�ت على وجوب جتنب االزدراء البسيط 

حىت عدم احرتام الصحايب ، ملسو هيلع هللا ىلص إعطائه كل االحرتام. دع من عدم احرتام النيب

  .ذنب كبريحرام و 

 عالنية ومتكررة ملسو هيلع هللا ىلصلنبي هانة اإ

 افر اكصري  فإنه ي تفهيم عالنية ومل يتوقف حىت بعد الملسو هيلع هللا ىلص النيبَّ سلم املهان ألو 

قد إليه ساءة إلاإلميان، و�أجزاء من عظيم جزء ملسو هيلع هللا ىلص رتدا؛ ألن اإلميان �لنيب مو 

  إلعدام.واد دارتالكم عليه �حيُ نتيجة لذلك ، و العظيمزء هذا اجلفقد 

  "؟عالنيةاستخدمت كلمة " ملاذا

حيث رأيت بعض الكتب حيث اقتبس أتباع  "عالنية"استخدمت كلمة  لقد

ارتكب  لفريق الثاينا ت أناثبآخر وقاموا �ذهب من نصوص مذهب م

اآلخر ذهب أتباع املوصفوا و روها لدرجة أ�ا أصبحت شائعة نش، وقد اإلهانة

  يشكك يف كفرهم.من أعلنوا كفر �لكفر وحىت 

املستهدف ودرست كتبهم، توصلت إىل نتيجة فريق عن ال استفسرتولكن ملا 

اآلخر أل�ا ذهب �دعاءات امل ونال يؤمن م�، بل إملسو هيلع هللا ىلصلرسول لوا سيئي نأ�م ل
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 خصمه �لوان خاطئة ووصفوهغري مدعمة �لقرآن واحلديث، لذلك رمسه 

ترى بنفسك  ميكنك أن اآلن شكك يف كفرهم.من يبل أعلنوا كفر  ،كفر�ل

مت مجاعة أكرب من قسّ قد ن فتاوى الكفر هذه إ. مدى اختالف األمرين

  .طوائفاألمة إىل 

عندئٍذ  تفهيماوالت املتكررة حىت بعد ال، أشرتطها �إلساءة العلنية واحمللذلك

ال ميكن وصف املرء و  ادتداالر حكم مثل هذا الشخص ى سُيطلق علفقط 

  تحريف كلماته.ب�لكفر 

ببعض تفوه ، ورد يف الصحف والتلفزيون أن طالًبا جامعًيا ثاينالثال املو 

كلمته ا  ه فسرو ء، لكن زمالملسو هيلع هللا ىلصلنيب هانة لالكلمات دون نية التجديف أو اإل

النيب إهانة عاء وأوضح أن نيته مل تكن نفى االدمع أن الطالب  على أ�ا كفر

وسائل عرب النبأ انتشر فه مل يقتنعوا وضربوه حىت املوت. ء، لكن أصدقاملسو هيلع هللا ىلص

يف اه ترددت صدو  صبغ املسلمني بلون سيءيف هذا احلادث تسبب  اإلعالم و

  .لعدة أشهرأورو� 

أو أساء إليه  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  أهان، ما مل يثبت بوضوح أن شخًصا معيًنا قد لذلك

كفر. كما أن التسرع يف احلكم يسبب �لعمًدا، فال ينبغي أن يطلق عليه 

  االضطراب ويقسم املسلمني إىل جمموعات.

صلى  - ألهل البيت (آل بيت النيب ذهب خاص أتباع محيرتم ثالث، الثال املو 

م جزًءا من اإلميان وال ، ويعترب حبهكل االحرتام الواجب )هللا عليه وسلم

 مأ� هماآلخرين يفكرون فيذهب لكن أتباع امليف حقهم، و  يسمح �ي ازدراء
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؛ لذلك بونحيون و حيرتم�لطريقة اليت بو�م أو أنه ال حيأهل البيت ون ال حيرتم

  .مهءأهل البيت وال يصلون وراعداوة و ر رمو�م �لكفي

بل  ؛وعرضة للعقابا املرء مرتدعل فإن الكثري من اال�امات قد ال جي لذلك

  النيب ملسو هيلع هللا ىلص أو سبه عمًدا وقصًدا، فُيدعى مرتًدا.هان من الضروري إثبات أنه أ

 املعتدي  باالس قتل

 هذا الصدد: يف أحاديثهناك 

1 ثـََنا اْبُن َعبَّاٍس، َأنَّ َأْعَمى، َكاَنْت َلُه أُمُّ َوَلٍد َتْشُتُم النَِّيبَّ ملسو هيلع هللا ىلص  َوتـََقُع ِفيِه َحدَّ

َزِجُر  َتِهي َويـَْزُجرَُها َفَال تـَنـْ َهاَها َفَال تـَنـْ َلٍة َجَعَلْت  -قَاَل  -فـَيَـنـْ فـََلمَّا َكاَنْت َذاَت لَيـْ

  " ِيبُّ ملسو هيلع هللا ىلص فـََقاَل النَّ   . تـََقُع ِيف النَِّيبِّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَتْشِتُمُه فََأَخَذ اْلِمْغَوَل فـََوَضَعُه ِيف َبْطِنَها

(أبو داؤد، کتاب احلدود، �ب احلکم فيمن   . " َأَال اْشَهُدوا َأنَّ َدَمَها َهَدٌر 

 )4361 رقم، 613، ص ملسو هيلع هللا ىلصسب النبی 

َزِجرُ  : "يذكر احلديث َتِهي َويـَْزُجرَُها َفَال تـَنـْ َهاَها َفَال تـَنـْ وهذا يعين أنه من   "،فـَيَـنـْ

كافر ومرتد، ولكن الكلمة �نه  ، فإنه يُعلن عنه فهامبعد اإل هانةكرر اإل

  الغامضة قد ال جتعله مرتداً.

 ديث آخر:حهناك 

2  َرِضَي ا�َُّ َعْنُه َأنَّ يـَُهوِديًَّة، َكاَنْت َتْشِتُم النَِّيبَّ ملسو هيلع هللا ىلص َوتـََقُع ِفيِه ، َعْن َعِليٍّ

(أبو داؤد، کتاب   نَـَقَها َرُجٌل َحىتَّ َماَتْت فََأْبَطَل َرُسوُل ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص َدَمَها.َفخَ 

 )4362 رقم، 613، ص ملسو هيلع هللا ىلصاحلدود، �ب احلکم فيمن سب النبی 
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  .م الشامتةدهدر  ملسو هيلع هللا ىلصن النيب أاحلديثني يتضح من هذين و 

 عالنية جتعل املرء كافرا ملسو هيلع هللا ىلصلنبي اهانة إ

  تُقبل توبته أم ال؟يف أن ، لكن هناك رأ�ن النيب ملسو هيلع هللا ىلصشتم باملرء  كفري

  غلب العلماء.أه ويقتل حتما. وهذا رأي توبت قبلتال  )1(

تل، يقال ه و من�ب يقبل  نثالثة أ�م للتوبة، فإى عطيُ �نه سالرأي اآلخر و ) 2(

  ثالثة أ�م للتوبة.مثل املرتد الذي ُمينح 

 :عبارةالذه استدل �قال إن التوبة لن تقبل  من :ولالرأي األ

 يقتل هفان األنبياء من نيب بسب الکافر الإ مقبولة، هوکل مسلم ارتد فتوبت"

در ال( ".کفر هکفر  و هعذاب يفك ش ومن...  مطلقا هتوبت تقبل ال و حدا

 ج األنبياء، ساب حکم يف: مهاملختار، کتاب اجلهاد، �ب املرتد، مطلب م

 ) 356، ص 6

  فقال مجاعة من العلماء أن توبته لن تقبل.

يف الصفحات التالية سنناقش أن احلكم سيصدر من قبل حكومة  :مالحظة

 تهمنياملوا عاقبناس أن يإسالمية بعد إجراءات قضائية عادية. ال حق لل

اإلعالم �لسخرية وسيسمح لوسائل فوضى الألن هذا سيؤدي إىل �نفسهم 

  من املسلمني.

وال قبل توبته، ت�ب ف نإولكن كفر، يلنيب ملسو هيلع هللا ىلص امن أهان أن  الرأي الثاين:

  يف املستقبل، كما يف الدر املختار: ةعاداإل، وحيذر من ُحيدّ 



 مثرة العقائد | 204

 فعل ما هب يفعل و املرتد حکم هحکم و مرتد هفإن ملسو هيلع هللا ىلصومن سب الرسول "

در املختار، کتاب ال( ".الشفاء عن مر کما هتوبت قبول يف ظاهر وه و �ملرتد

 ) 360 ص ،6 ج األنبياء، ساب حکم يف: مهاجلهاد، �ب املرتد، مطلب م

  الدر املختار:من اين النص الث

 ال کما التوبة قبول همفاد و کاملرتد، هولکن صرح يف آخر الشفاء �ن حکم"

 حکم يف: مهکتاب اجلهاد، �ب املرتد، مطلب مدر املختار،  ال( ".خيفی

 ) 359-357 ص ،6 ج األنبياء، ساب

 املختار:الدر النص الثالث من 

 املرتد حبکم هل فحکموا قتل، أبی إن و نکل، �ب فإن اهقالوا ويستتاب من

در املختار، کتاب اجلهاد، �ب ال. (هر هأظ و رهأش األول هالوج و مطلقا،

 ) 358 ص ،6 ج األنبياء، ساب حکم يف: مهاملرتد، مطلب م

  .توبته قبلتُ فإنه  ملسو هيلع هللا ىلصلنيب لهذه االقتباسات الثالثة تقول أنه إذا �ب املسيء 

 للرأي الثاين، ُيمنح امليسء ثالثة أيام للتوبة وفًقا

قبل، فُيمنح ثالثة أ�م تُ  ملسو هيلع هللا ىلصللنيب سيئ للعلماء الذين يقولون إن توبة امل وفًقا

ثالثة ترخيص عمر � يؤكد على سيد� للتوبة مثل غريه من املرتدين. كان 

 ، كما يف احلديث:للتوبةأ�م 

1 "من له مسأهل ۔ البصرة أرض من وتسرت ۔ملا قدم علی عمر فتح تسرت 

 ؟هب صنعتم ما قال ،هاملسلمني حلق �ملشرکني فاخذ� من رجل قالوا مغرية؟
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 کل هأطعمتمو  و �� هعلي وأغلقتم بيتا هأدخلتمو  أفال قال: ،قال هقتلنا قالوا

 ومل دهأش مل مهالل قال مث هقتلتمو  وإال �ب فإن ۔ ثال� هاستبتمو  مث رغيفا يوم

رتد کم امل يف ماقالوا شيبة، أيب ابن مصنف( ".بلغين إذا أرض ومل آمر

قي، �ب من قال هسنن للبي؛ 32744، رقم 444، ص 6ستتاب،ج يُ 

  )16887، رقم 359، ص 8بس ثالثة أ�م، ج حيُ 

2 مصنف ابن أيب شيبة، ماقالوا يف  "ستتاب املرتد ثال�.يُ : "عن علي قال)

قي، �ب من ه؛ سنن للبي32747، رقم 444، ص 6املرتد کم يستتاب،ج 

   )16887، رقم 359، ص 8قال حيبس ثالثة أ�م، ج 

قال حينما مسع عمر � سيد� ويف هذا التصريح املذكور عن الصحايب أن 

يعين أن هذا مل يشهد احلادث ومل �مر به وال يرضى عنه. عن قتل املرتد �نه 

حكم عليه إذا أصر على كالمه، فيُ وأما ثالثة أ�م أمر ضروري. الرتخيص ل

  �إلعدام.

 إلهانةتؤمي إىل ااستعامل كلامت 

عالنية؛ بل يستخدم كلمات تؤدي إىل هني لنوع الثاين هو أن الشخص ال يا

ازدراء غري مباشر. إذن، كو�ا كلمات غري واضحة، واليت قد تعين بطريقة ما 

لكنه نطق و هانة عدم االحرتام وقد ال تعين بطريقة ما، أو أنه ال ينوي اإل

تبني أنه نوى  . فإنوالنية راداآلن يُطلب منه املف ،الكلمات بدون قصد

، أو قال إنه مل يكن يعلم أن ذلك هانةاإلأما إذا نفى و ، ، فيكفرهانةاإل
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، ولكن سيتم حتذيره من استخدام وخيلى سبيله عنهى عفيُ ، فهانةاإلسيؤدي إىل 

  مثل هذه الكلمات اليت قد تؤدي بشكل غري مباشر إىل عدم االحرتام.

�لتجديف ينفي  تهمأحياً� نرى املتقدمي هذه التفاصيل، ألننا إمنا التزمت 

ومل يقصدها، مث �خذ عامة الناس  هانةاإلويوضح أنه مل يرتكب هانة مزاعم اإل

وسائل مثل هذه احلوادث تسبب ردود فعل سلبية من و القانون �يديهم 

  .األعالم

من املؤسف أن بعض الناس يتاجرون يف اال�امات وحياولون رؤية كل  أيضا و 

  خصمهم �لكفر.ا�ام التجديف و كلمة ببصر�ت 

 إهانةاخلصم دعي استخدام الكلامت التي ي

النوع الثالث: أن يستخدم املسلم بعض الكلمات غري الواضحة اليت يعتربها 

  .ملسو هيلع هللا ىلصاآلخر) جتديًفا أو ازدراًءا �لنيب ذهب املأتباع خصمه (من 

فمن األرجح أنه مل ، يف هذه احلالة عندما يكون الشخص مسلًما، لذلك

، أو األنبياء اآلخرين، ملسو هيلع هللا ىلصعدم ازدراء النيب بمه علّ ن اإلسالم أل؛ اإلهانةيقصد 

مت استخدام مثل هذه وأيضا ميكن أن . اءوليأو األ ملسو هيلع هللا ىلصبيت النيب أهل أو 

 لىالكلمات إما عن جهل أو عن غري قصد أو الكلمات غري مسيئة ع

من هذا وضيح التطلب ؛ لذلك ينبغي عن معانيها حرّفت كلماته وأاإلطالق 

إذا كانت كلماته  ذرحيأنه سيعترب بريًئا أو �مة  ةحابوضلو جاء الشخص. 

  تؤدي بطريقة ما إىل عدم االحرتام.
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ائفية سوف يقضي على العديد من القضا� الطيف املوقف هذا اختاذ 

  التوترات بني اجلماعات اإلسالمية. يف جمتمعنا ويقلل منشكالت امل

 يف الدول غري اإلسالمية ملسو هيلع هللا ىلصالنبي ة هانإ

  عمل؟ذا يُ ، فماةغري مسلم الرابع: أن بعض الكفار جيدف يف دول والنوع

  ن املرتد سيحكم عليه بثالثة شروط:سنذكر �لتفصيل أ

مة إصدار حكم، ويف غياب سلطة إسالمية ال ميكن سلحيق للدولة امل) 1(

  كم.احلإصدار ألحد 

  .يف قضيته قاضي شرعي حيكميلزم أن يكون هناك و ) 2(

  ينفذ احلكم حتت إشراف القاضي.و ) 3(

ال تكون فيها  . يف األماكن اليتاحلكم لتنفيذإىل عامة الناس م اجلاين سلَّ يُ لن و 

، ال جيوز تنفيذ احلكم. نعم، إذا ارتكب شخص ما احلكومة اإلسالمية

املكان، فيجب مطالبة حكومة الدولة �لطريقة األنسب التجديف يف مثل هذا 

  ملعاقبة املذنب.

يجب ف، ملسو هيلع هللا ىلصالنيب ة ناهقام شخص غري مسلم مقيم يف دولة غري مسلمة � إذا

إدانته واالحتجاج عليه يف إطار قانون البالد. عالوة على ذلك، جيب أن 

يُطلب من احلكومة اختاذ اإلجراءات الالزمة ضد املذنبني حىت ال جيرؤ أحد 

  .رىمرة أخهذه اجلرمية على ارتكاب 
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بب . ألن هذا سياحلكم لتنفيذالرجل  من الصواب أن نطالب بقبض فليس

هذه الفوضى قد تلحق الضرر ��تمع املسلم. الفوضى واالضطراب ومثل 

وسائل صرخ عالوة على ذلك، يف رد الفعل املبالغ فيه على احلادث، قد ت

هي االحتجاج على  يقة. لذلك فإن أفضل طر املسلمنية وتشوه صور اإلعالم 

 يف إطار قانون الدولة واملطالبة �لعقوبة.مثل هذه األعمال 

 ية خطريةقض ملسو هيلع هللا ىلصلنبي لاملزعومة هانة اإل

، وهذا يسبب زمانلنيب ملسو هيلع هللا ىلص قضية خطرية يف هذا اللاملزعومة هانة اإل

 مه، لكنهونويكرم ملسو هيلع هللا ىلص�لنيب  ونيؤمنذهب نرى أن أتباع م .نزاعطراب والاالض

بعلم الغيب  ونال يؤمن، و أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص مل يُعط إال بعض علم الغيب ونيعتقد

 ألن ضرروالنفع الميلك  ملسو هيلع هللا ىلصلنيب اأن  ون، و�ملثل ال يعتقدملسو هيلع هللا ىلصاملطلق للنيب 

 ال معلى أ� مواآلن يصر معارضوه، القرآننها فقط كما بيّ � �بتة هذه صفة 

 تقسمزاعات قد الن همثل هذفإن . كافرين مويعتربو� ملسو هيلع هللا ىلصالرسول  ونحيرتم

أولئك  ونعترب �ن ي. وهذا ظلم حمض وطوائف إىل جمموعاتاإلسالمي ا�تمع 

  مسيئني ومرتدين.فهما صحيحاً الذين يفهمون آ�ت القرآن 

�رد أ�م  كفار��م  أن نطلق على مجاعة من املسلمني نيع من الظلم الش وهذا

  يف كفرهم. ر من يشكككفّ األمر أن ن، ومن أبشع ناال يتبعون رأي

ه، من الضروري إثبات أنه ادرتداإثبات  وأشخص ما إىل هانة نسبة اإل إلثبات

، فيمكن فهام والتفهيمر التوبة حىت بعد اإلنكأو صرًحيا  ملسو هيلع هللا ىلصلنيب إىل اهان أ

د. اضمله رأي أن عندئٍذ إعالنه كافرًا ومرتًدا. ال ميكن اعتبار املرء كافرًا �رد 
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 نيبوالتفرقة وقد خالف البعض هذا الطريق املعتدل وأشعلوا �ر الكراهية 

مع  ونيقاتلو قدرا�م يف اخلالفات املتبادلة  وننفق�م يإنتيجة لذلك املسلمني. و 

  رض.فسدون يف األإخوا�م يف العديد من البلدان اإلسالمية وي

  ي مسلم.ألكفر الينبغي على املرء أن يفكر مائة مرة قبل إعالن  لذلك

 .عقيدةال ههذ خبصوص وحديثني آ�ت 3قدمنا  لقد



 

 املبحث السابع عشر

  احرتام الصحابة

  لي:ي ام، والتفاصيل كلعقيدةاه أحاديث خبصوص هذ 7آ�ت و  10سنقدم 

. إن احرتام مجيع الصحابة يهمات علو من رأى النيب ملسو هيلع هللا ىلص مع اإلميان  الصحايب

إليه يد النصرة وه ومدوا صاحب�عينهم و  ملسو هيلع هللا ىلصقد رأوا الرسول أل�م أمر ضروري 

  وضحوا يف إيصال رسالة اإلسالم إلينا.

 الزماحرتام كل صحايب أمر  إن

تبليغ رسالة  ساعدوه يفو  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب وا م صحباحرتام مجيع الصحابة أل� جيب

وينبغي اعتبار اخلالف  ،منهم بكلمات سيئة ذكر أ�ينبغي أن ن. ال اإلسالم

  .نزاعا�م ومشاجرا�مبينهم من �ب االجتهاد، وال ينبغي تكرار 

 وسيد�أبو بكر  سيد�النيب ملسو هيلع هللا ىلص. من  ةباقر هلم ة الذين عدد من الصحاب وهناك

رضي هللا علي  سيد�عثمان و  سيد�، كما أن  زوجتيهأ� مارضي هللا عنهعمر 

 سيد�لاإلساءة ، وزال جت �علي  سيد�ما أن إهانة كفأصهاره. من  ماعنه

له فضيلة أخرى وهي أنه ف �عمر  سيد�أما  ال حتل. أيضاً  �عثمان غين 

أم كلثوم  ةسيدالألنه تزوج ابنتهما  �فاطمة  ةسيدالو   �علي  سيد�صهر 

  فاطمة �.ة سيدالهو صهر و يسيء إليه ممن ن أبشع . فمَ �



 211 |   املبحث السابع عشر: احرتام الصحابة �

وأمهات  ملسو هيلع هللا ىلصزوجات النيب من  �سودة ة سيدال و �عائشة ة سيدالوأن 

 لفظأنه و  ملسو هيلع هللا ىلص النيب أحب الزوجات إىل كانت �عائشة ة سيدالاملؤمنني. 

وأم  ملسو هيلع هللا ىلصهي زوجة النيب  �خدجية ة سيدالأن كما أنفاسه األخرية يف حجرها؛  

ة سيدق اليف ححتل ال ، بنفس الطريقة يف حقها املؤمنني وال حتل أي ازدراء

صلى زوجات الرسول (يضاً من أأل�ما  امرضي هللا عنهسودة ة سيدالعائشة و 

  ) وأمهات املؤمنني.هللا عليه وسلم

ي زوجة أل أحد إذا أساءلذلك يؤذيك، إنه زوجتك فلأساء شخص ما  إذا

كلمة سيئة أي  جبب التجنب عن ؛ لذلك ملسو هيلع هللا ىلصالنيب يؤذي إنه ف ملسو هيلع هللا ىلصلنيب ا

  .نعنه

 من العقيدة جزءٌ   الصحابةحب 

 الطحاوية:ة عقيدالمن كتاب باسان قتايلي  فيما

ُهْم " َم َوَال نـَُفرُِّط ِيف ُحِبّ َأَحٍد ِمنـْ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّ َوحنُِبُّ َأْصَحاَب َرُسوِل ا�َِّ َصلَّى ا�َّ

ُهْم َونـُْبِغُض َمنْ  يـُْبِغُضُهْم َوبَِغْريِ اخلَْْريِ َيْذُكرُُهْم َوَال نَْذُكرُُهْم  َوَال نـَتَـبَـرَُّأ ِمْن َأَحٍد ِمنـْ

(العقيدة  "ِإالَّ ِخبَْريٍ َوُحبـُُّهْم ِديٌن َوِإميَاٌن َوِإْحَساٌن َوبـُْغُضُهْم ُكْفٌر َونَِفاٌق َوطُْغَياٌن.

 )20، ص 93الطحاوية، رقم العقيدة 

َرُسوِل ا�َِّ َصلَّى ا�َُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َوأَْزَواِجِه َوَمْن َأْحَسَن اْلَقْوَل ِيف َأْصَحاِب "

ِسَني ِمْن ُكلِّ رِْجٍس فـََقَد بَرَِئ ِمَن  تِِه اْلُمَقدَّ الطَّاِهرَاِت ِمْن ُكلِّ َدَنٍس َوُذرِّ�َّ

 )21، ص 96(العقيدة الطحاوية، رقم العقيدة  "النَِّفاِق.
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وأن ال نذكرهم إال  وأن حنبهم مجيًعاوالصحابيات هلذا جيب أن حنرتم الصحابة 

  .خبري

 ؟ ماذا يقول القرآن عن الصحابة

  منها: بعضاً نذكر  يف القرآن عن الصحابة �كثرية هناك آ�ت  

1  تََّبُعوُهْم بِِإْحَسحبٍن َرِضَي لُوَن ِمَن الُْمَهاِجِريَن َواْألَْنَصاِر َوالَِّذيَن ا حببُِقوَن اْألَّوَ َوالّسَ

لَِك الْ  لِِديَن ِفيَها أَبًَدا ذَ ْ َوَرُضوا َعْنُه َوأَ�َّدَ لَُهْم َجنَّاٍت َتْجِري َتْحَتَها اْألَْنَهاُر َخا ُ َعْحمُ َفْوُز اّ�َ

  ]9:100[التوبة الَْعِظيُم 

2  َجَرِة فََعِلَم َما ِيف قُلُوِبِهْم فَأَْنَزَل ُ َعِن الُْمْؤِمِنَني إِذْ ُيَباِيُعوَنَك َتْحَت الّشَ لََقْد َرِضَي اّ�َ

يًبا [الفتح  ْ َوأََثابَُهْم فَْتًحا قَِر ِك�َنَة �َلَْهلِ   ]48:18الّسَ

3  ُإِّنَ الَِّذيَن َآَمُنوا َوالَِّذيَن َهاَجر ِ لَِئَك َيْرُجوَن َرْحَمَة اّ�َ ِ أُو وا َوَجاَهُدوا ِيف َسِ�يِل اّ�َ

ُ َغُفوٌر َرِحيٌم [البقرة    ]2:218َواّ�َ

4  هَ إِلَْيُجلُم الُْجلْفَر َوالُْفُسوَق َ َحّبََب إِلَْيُجلُم اْإلِيَماَن َوَزيََّنُه ِيف قُلُوبُِكْم َوَكّرَ لَِجلّنَ اّ�َ َو

 ُ اِشُدوَن َوالِْعْصَياَن أ ُ �َلِيٌم َحِكيٌم [الحجرات  ولَِئَك ُهُم الّرَ ِ َونِْعَمًة َواّ�َ فَْضًال ِمَن اّ�َ

49:8-9[  

أحد  يمشيء ر  أبشعمن لذلك ؛ أن قلو�م امتألت �إلميانة هذه اآلييف 

 منهم �لكفر أو �لذنب.

  قال هللا تعاىل:

5 ْيَطاُن بَِبْعِض َما إِّنَ الَِّذيَن َتَولَّْوا ِمْنُجلْم يَْوَم ا لَْتَ� الَْجْمَعاِن إِنََّما اْسَتَزلَُّهُم الّشَ

َ َغُفوٌر َحلِيٌم [آل عمران  ْ إِّنَ اّ�َ ُ َعْحمُ لََقْد َعَفا اّ�َ   ]3:155َكَسُبوا َو
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لذلك ال جيوز  ؛يف احلربالذي وقعت غفر خطأهم  هلالج لجهذه اآلية أن هللا يف 

 إبراز أخطائهم واإلساءة هلم.

6  ًدا ْ َتَراُهْم ُركًَّعا ُسّجَ اُء �ََ� الُْجلّفَاِر ُرَحَماُء بَْ�َحمُ ِ َوالَِّذيَن َمَعُه أَِشّدَ ُمَحّمٌَد َرُسوُل اّ�َ

ُجوِد [الفتح  ًنا ِسيَماُهْم ِيف ُوُجوِهِهْم ِمْن أََثِر الّسُ ِ َوِرْضَوا   ]48:29َيْ�َتُغوَن فَْضًال ِمَن اّ�َ

 منهم.حد ألساءة اإللذلك ال ينبغي  �خلري؛ ابةكل الصحذكر  هذه اآلية ت

7  تََّبُعوهُ ِيف َسحبَعِة الُْعْسَرِة ِمْن ِيبِّ َوالُْمَهاِجِريَن َواْألَْنَصاِر الَِّذيَن ا
ُ �ََ� الّ�َ لََقْد َتاَب اّ�َ

ْ إِنَُّه بِهِ  ْ ُثّمَ َتاَب �َلَْهلِ يٍق ِمْحمُ   ]9:117ْم َرُءوٌف َرِحيٌم [التوبة بَْعِد َما �َحبَد َيِزيُغ قُلُوُب فَِر

8  لَِئَك أَْعَظُم َدَرَجًة ِمَن الَِّذيَن َال َيْسَتِوي ِمْنُجلْم َمْن أَْنَفَق ِمْن قَْبِل الَْفْتِح َوقَاَتَل أُو

ُ بَِما َتْعَملُوَن َخِبٌري  ُ الُْحْسَىن َواّ�َ   ]57:10[الحديد أَْنَفُقوا ِمْن بَْعُد َوقَاَتلُوا َو�ُّالً َو�ََد اّ�َ

من الذين درجة عظم فضل وأهذه اآلية: إن الذين أنفقوا قبل فتح مكة هم أيف 

من هم  �عثمان  سيد�عمر و  سيد�أبو بكر و  سيد�إن أنفقوا فيما بعد. 

، لذلك قبل فتح مكةبذلوا كل جهدهم وأنفقوا أمواهلم الذين بقني األولني االس

  هم.احرتامجيب درجة و أكرب هم 

هذه اآل�ت و مزا� وفضائل الصحابة العظيمة.  الثمانية تذكر هذه اآل�ت

ذكر تنطبق على مجيع الصحابة. لذلك ال ينبغي أن يساء معاملة أي منهم أو ي

بكلمات بذيئة؛ هذا قد يعرض اإلميان للخطر. مثل هذا املوقف أحد منهم 

و�لتايل يصبح املرء  من الصحابة سيقضي على عظمة الصحابة من القلوب، 

تشرب أن تكسوًال للعمل وفًقا لتعاليم اإلسالم اليت نقلوها إلينا؛ لذلك ال بد 

  عظمة الصحابة يف القلوب.
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  الصحابة بهذه األحاديث حترم س

. لذلك جيب على املرء أال � الصحابةسب ر النيب ملسو هيلع هللا ىلص بشدة من وقد حذّ 

 يناديه بكلمات بذيئة، كما جاء يف األحاديث: أي صحايب وال بيس

1  َال َتُسبُّوا  "  َعْن َأِيب َسِعيٍد اْخلُْدرِيِّ ـ رضى هللا عنه ـ قَاَل قَاَل النَِّيبُّ ملسو هيلع هللا ىلص

  .  " َنِصيَفهُ  َأْصَحاِيب، فـََلْو َأنَّ َأَحدَُكْم أَنـَْفَق ِمْثَل ُأُحٍد َذَهًبا َما بـََلَغ ُمدَّ َأَحِدِهْم َوالَ 

؛ 3673، رقم 617، ص ملسو هيلع هللا ىلص(صحيح البخاري، کتاب فضائل النبی 

، رقم 1113مسلم، �ب حترمي سب الصحابة، ص صحيح 

2540/6487( 

2 هللا لعنةفعليه  أصحايب سب من: ملسو هيلع هللا ىلص عن عطا قال قال رسول هللا .

، ص 6ج  ،ملسو هيلع هللا ىلص النيب أصحاب عن الکف ذکر �ب شيبة، أيب بن مصنف(

 )32419، رقم 405

 هللا. ةلعنستحق من يسيء إىل الصحابة ي هأن املرسل ويف هذا احلديث

3  ا�ََّ ا�ََّ ِيف َأْصَحاِيب   "  َعْن َعْبِد ا�َِّ ْبِن ُمَغفٍَّل، قَاَل قَاَل َرُسوُل ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص

ِيف َأْصَحاِيب َال تـَتَِّخُذوُهْم َغَرًضا بـَْعِدي َفَمْن َأَحبـَُّهْم فَِبُحيبِّ َأَحبـَُّهْم َوَمْن  ا�ََّ ا�ََّ 

أَبـَْغَضُهْم فَِببـُْغِضي أَبـَْغَضُهْم َوَمْن آَذاُهْم فـََقْد آَذاِين َوَمْن آَذاِين فـََقْد آَذى ا�ََّ 

سند اإلمام أمحد، �ب حديث عبد " (م. َوَمْن آَذى ا�ََّ فـَُيوِشُك َأْن َ�ُْخَذُه 

 )20026، رقم 42، ص 6 ج املزين، مغفل بن هللا

 .� هصحابأتباعه بعدم اإلساءة أل ملسو هيلع هللا ىلصالنيب أمر 
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4  َلَيْأِتَنيَّ َعَلى أُمَِّيت َما   "  َعْن َعْبِد ا�َِّ ْبِن َعْمرٍو، قَاَل قَاَل َرُسوُل ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص

َوِإنَّ َبِين ِإْسرَائِيَل تـََفرََّقْت  ……أََتى َعَلى َبِين ِإْسرَائِيَل َحْذَو النـَّْعِل ِ�لنـَّْعِل 

تَـْنيِ َوَسْبِعَني ِملَّةً  َوتـَْفَرتُِق أُمَِّيت َعَلى َثَالٍث َوَسْبِعَني ِملًَّة ُكلُُّهْم ِيف النَّاِر ِإالَّ  َعَلى ثِنـْ

. (الرتمذي،   " ِملًَّة َواِحَدًة قَاُلوا َوَمْن ِهَي َ� َرُسوَل ا�َِّ قَاَل َما أََ� َعَلْيِه َوَأْصَحاِيب 

؛ 2641، رقم 600 ص مة،األهذه کتاب اإلميان، �ب ما جاء يف افرتاق 

 )4597، رقم 650أبو داؤد، کتاب السنة، �ب شرح السنة، ص 

طائفة وكلهم  نيوسبع ثالثإىل  تفرقيف هذا احلديث أن األمة املسلمة ست

 .� والصحابة ملسو هيلع هللا ىلصتبع خطى النيب تسيذهبون إىل جهنم إال الذي س

5 مث قرين ميتأ خري ملسو هيلع هللا ىلص عمران بن حصني يقول قال رسول هللا مسعت 

 النيب أصحاب فضائل �ب البخاري، صحيح. (يلو�م الذين مث ، يلو�م الذين

، رقم 612 ص ،هأصحاب من فهو املسلمني من هرأ أو النيب صحب من و

3650( 

لذلك جيب عدم ، هذا احلديث أن الصحابة كانوا أفضل األمة كلها يف

 م.هلساءة اإل

6  ْعُت ْعُت َرُسوَل ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص يـَُقولُ مسَِ ، يـَُقوُل مسَِ "َال َمتَسُّ  :َجاِبَر ْبَن َعْبِد ا�َِّ

(الرتمذي، �ب ما جاء يف فضل من رآی   . النَّاُر ُمْسِلًما َرآِين أَْو رََأى َمْن َرآِين"

 )3858، رقم 872 ص ،هو صحب ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 
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 قفوبشكل أ الصحابة ات مشاجرتأويل جيب 

يقة تقلل من ، بل جيب شرحها بطر � الصحابةمشاجرات ال ينبغي إبراز 

 ، كما جاء يف اآل�ت التالية:من تضامنهم ووحد�محد�ا وتظهر 

9  49:9َوإِْن َطائَِفَتاِن ِمَن الُْمْؤِمِنَني اقَْ�َتلُوا فَأَْصلُِحوا بَْ�َنُهَما [الحجرات[  

10  لََعلَُّجلْم ُتْرَحُموَن َ تَُّقوا اّ�َ إِنََّما الُْمْؤِمُنوَن إِْخَوةٌ فَأَْصلُِحوا بَْنيَ أََخَوْيُجلْم َوا

  ]49:10[الحجرات 

؛ لذلك جيب نزاعبني اثنني إذا نشب الواإلصالح تطلب هذه اآل�ت التوفيق 

جيب أن نشرحها على أ�ا خطأ اجتهادي و  �الصحابة مشاجرات النظر إىل 

  بطريقة تقلل من حدة اخلالف.

  الصحابةمشاجرات يف  ملسو هيلع هللا ىلص نصيحة الرسول

أُخرب النيب ملسو هيلع هللا ىلص من خالل الوحي بوقوع خالف بني الصحابة � وأعطى 

. أمر حافظ سر رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص حذيفة � سيد�بعض هذه املعلومات إىل 

  :� يف حالة االختالف بني الصحابةشيئني النيب ملسو هيلع هللا ىلص ب

  التزام اخللفاء الراشديناألول: 

  وعدم محل السيف على أي منهم صمتالتزام الالثاين: 

 اخللفاء الراشدين:سنة وقد حث احلديث التايل على االلتزام ب
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ظََنا َرُسوُل ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص يـَْوًما بـَْعَد َصالَِة اْلَغَداِة َعِن اْلِعْرَ�ِض ْبِن َسارِيََة، قَاَل َوعَ 

َها اْلُقُلوُب فـََقاَل َرُجٌل ِإنَّ َهِذِه  َها اْلُعُيوُن َوَوِجَلْت ِمنـْ َمْوِعظًَة بَِليَغًة َذَرَفْت ِمنـْ

َنا َ� َرُسوَل ا�َِّ ... فَ  ِإنَُّه َمْن يَِعْش ِمْنُكْم يـََرى َمْوِعظَُة ُمَودٍِّع َفَماَذا تـَْعَهُد ِإلَيـْ

ُكْم َوُحمَْدَ�ِت األُُموِر فَِإنـََّها َضالََلٌة َفَمْن أَْدَرَك َذِلَك ِمْنُكْم  اْخِتالَفًا َكِثريًا َوِإ�َّ

َها ِ�لنـََّواِجذِ    .  " فـََعَلْيِه ِبُسنَِّيت َوُسنَِّة اْخلَُلَفاِء الرَّاِشِديَن اْلَمْهِديَِّني َعضُّوا َعَليـْ

رتمذي، کتاب العلم، �ب ماجاء يف األخذ �لسنة و اجتناب البدعة، ص ال(

ابن ماجة، کتاب املقدمة، �ب اتباع سنة اخللفاء ؛ 2676، رقم 607

 )42، رقم 6 ص ديني،هالراشدين امل

  حيدد هذا احلديث ثالث نقاط مهمة:

عهد و ة وداع، موعظووعظهم الصحابة عاطفيًا جدًا  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب خاطب ) 1(

  جداً. اً مهم عهداً  يهمإل

إىل اخللفاء تزام تكثر اخلالفات بعده، ويف هذه األحوال جيب السأخرب أنه ) 2(

  الراشدين.

 ذينعلى الصراط املستقيم. فالسيكونون ن يأن اخللفاء الراشدوأخرب ) 3(

أ خطفإ�م على آلخرين اخللفاء الثالثة ان رتكو يو فقط علي �  سيد�يقبلون 

ق، لذا فإن الذين �حل. و�ملثل، فإن مجيع اخللفاء األربعة مهتدون واضح

  .ايرتكبون خطاء فادحعلى الباطل يعتربون اخللفاء الثالثة 

 :� يف حالة اخلالف بني الصحابة صمتالأختيار احلديث التايل  يطلب
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 بقيت إن إنک أما بان،هأ �: هللا رسول يل قال: صيفي بن بانهقال يل أ"

 سيفک فاجعل اليوم ذلک ألی بقيت فإن اختالفا، أصحايب يف فسرتی بعدي

 بانه(الطربانی الکبري، مسند أ "عراجني، قال فجعلت سيفي من عراجني. من

 )868 رقم ،295 ص ،1 الغفاري،ج صيفي بن

  ات الصحابةشاجرال ينبغي أن نناقش م

 :تعاىلهللا محه يقول اإلمام الشافعي ر 

 األکرب، هالفق شرح( ".�ا لسنتناأ نلوث فال منها أيدينا ر هللاهتلک دماء ط"

 )117عاصي تضر مرتکبها خالفا لبعض الطوائف، ص امل أن يف حبث

 :تعاىلهللا محه ر اإلمام أمحد عن ل نقو 

تلک أمة " :فقالعنهما  تعاىلهللا ضي ر وسئل أمحد عن أمر علي و عائشة "

 "هلا ما کسبت و لکم ما کسبتم و ال تسئلون عما کانوا يعملون.قد خلت 

 لبعض خالفا مرتکبها تضر املعاصي أن يف حبث األکرب، ه(شرح الفق

  )117 ص الطوائف،

 ؛كان بسبب أخطاء اجتهادية �قال اإلمامان إن اخلالف بني الصحابة 

 ةديث املذكور احكال اإلمامني األ  ااتبعفلذلك ال ينبغي أن ندخل أنوفنا فيها. 

  أعاله وعلينا أن نفعل الشيء نفسه.
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 اجلنة بوا ّرش الذين بُ الصحابة العرشة 

جلنة يف هذا العامل. والغريب أن �الذين بشروا  �هناك عشرة من الصحابة 

 وغريهمعثمان  سيد�عمر و  سيد�أبو بكر  و  سيد�بعض الناس يسيئون إىل 

 �لرغم من هذه األحاديث:� 

7  أَبُو َبْكٍر ِيف اْجلَنَِّة  "َعْن َعْبِد الرَّْمحَِن ْبِن َعْوٍف، قَاَل قَاَل َرُسوُل ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص

ُر ِيف اْجلَنَِّة  َوُعَمُر ِيف اْجلَنَِّة َوُعْثَماُن ِيف اْجلَنَِّة َوَعِليٌّ ِيف اْجلَنَِّة َوطَْلَحُة ِيف اْجلَنَّةِ  َوالزُّبـَيـْ

َوَعْبُد الرَّْمحَِن ْبُن َعْوٍف ِيف اْجلَنَِّة َوَسْعٌد ِيف اْجلَنَِّة َوَسِعيٌد ِيف اْجلَنَِّة َوأَبُو ُعبَـْيَدَة ْبُن 

، 851(الرتمذي، �ب مناقب عبد الرمحن بن عوف، ص   " .اْجلَرَّاِح ِيف اْجلَنَّةِ 

  )3747رقم 

جلنة يف هذا العامل نفسه. �الذين بشروا  �ن الصحابة عشرة مالهؤالء هم 

  م يف اجلنة!أصحا� هلهللا جعلنا 

 .ةديعقاله أحاديث خبصوص هذ 7و آ�ت  10فهذه 



 

 الثامن عشراملبحث 

 بيت من اإليامنالل هأحب 

  لي:ي ام، والتفاصيل كعقيدةاله حديثاً خبصوص هذ 43آ�ت و  7سنقدم 

 �سيدو علي،  �سيدو فاطمة،  السيدةو ، ملسو هيلع هللا ىلصه زوجاتيشمل أهل البيت مجيع 

  من أهل البيت.هم كل)، و أمجعني حسني (� �سيدو حسن، 

ي صحايب حتت غطاء حب أهل البيت، وال سيما ألمن اخلطأ اإلساءة لكنه و 

عثمان (�  �سيدعمر و  �سيدأبو بكر و  �سيدعائشة و  ةلسيدلاإلساءة 

  �ي حال من األحوال. وز) ال جينيمجعأ

  .هلم هللا غفري ية،مث إن اخلالف بينهم كان بسبب أخطاء اجتهاد

 وزما مزا� وفضائل عظيمة، لكن ال جيهل �حسني سيد� و  �علي وسيد� 

  .غري اهللاب ستعانةاالال جيوز نه أل، )حملل املشاكل(" مشكل ُكشا"بـتسميتهما 

الصحابة أن يعينوا على أال يعني لنفسه خليفة، بل ترك األمر ملسو هيلع هللا ىلص النيب  أراد

ه، كما ة لخليف �أحب أن يكون أبو بكر ملسو هيلع هللا ىلص اخلليفة �ختيارهم. لكن النيب 

  سرتى �لتفصيل.
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 من أهل البيت؟هم  من

أل�ا  �خدجية  ةالسيد، أحقهن ملسو هيلع هللا ىلصزوجات الرسول  مجيعأهل البيت يشمل 

عائشة  ةالسيدل ، فإن الزوجات األخر�ت مث. و�ملثل� فاطمة ةالسيدأم 

ن وغريهن من الزوجات يدخلن يف أهل البيت. كله �حفصة  ةالسيدو  �

رَُكْم َتْطِهريًا﴿: الطهارة املذكورة يف آية القرآن ن نفس مستوىمليش   ﴾َويَُطهِّ

حسن  �سيدعلي و  سيد�و  �فاطمة  ةالسيدملسو هيلع هللا ىلص وقت الحق، ضم النيب  ويف

) من بني أهل البيت. وهكذا، فقد حققوا نيأمجعهحسني (�  �سيدو 

  .33:33الفضيلة املذكورة يف اآلية 

ظلماً حفصة (رضي هللا عنهما)  ةالسيدعائشة و  ةالسيدالناس  بعضأخرج قد 

 �سيد، واعتربوا بعض أهل البيت مثل امهلوجّوزوا اإلساءة  من أهل البيت

  من األنبياء.حىت أعلى مرتبة  �لي ع

 ةالسيد، و ملسو هيلع هللا ىلصمجيع زوجات الرسول يشمل أهل البيت الصحيح أن  فاملوقف

وهم  ) أمجعنيحسني (� سيد�حسن، و  �سيدعلي، و  �سيدفاطمة، و 

  .البيت لهأمن  اً و عضكو�م متساوون يف  

 :الكرمي كما يقول القرآن  الزوجاتيشمل أهل البيت 

1  تََّقْيُنتَّ فََال تَْخَضْعَن بِالَْقْوِل فََيْطَمَع َسحبِء إِِن ا ِيبِّ لَْسُنتَّ �َمبََحٍد ِمَن الّ�ِ
َيا نَِسحبَء الّ�َ

ِة  ۞الَِّذي ِيف قَلِْبِه َمَرٌض َوقُْ�َ قَْوًال َمْعُروفًا  َج الَْجاِهلِّيَ َوقَْرَن ِيف بُُيوتُِكّنَ َوَال َتَربَّْجَن َتَربُّ

ُ لُِيْذِهَب َعْنجلُ  يُد اّ�َ َ َوَرُسولَُه إِنََّما ُيِر �َحبةَ َوأَِطْعَن اّ�َ َالةَ َوَآتَِني الّزَ ُم اْألُوَىل َوأَِقْمَن الّصَ
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َرُكْم َتْطِهًريا  ْجَس أَْهَل الَْ�ْيِت َويَُطّهِ ِ َوالِْحْكَمِة  ۞الّرِ ُكْرَن َما ُيْتَ� ِيف بُُيوتُِكّنَ ِمْن َآَياِت اّ�َ َواذْ

َ �َحبَن لَِطيًفا َخِبًريا  [األحزاب  34-33:32] إِّنَ اّ�َ

َ� ﴿�ذه الكلمات:  ت زوجات الرسول ملسو هيلع هللا ىلصخاطبأوًال إ�ا اآلية تفكر يف 

كرت فضل طهارة أهل البيت، مث ، مث ذ ﴾ِمَن النَِّساءِ ِنَساَء النَِّيبِّ َلْسُنتَّ َكَأَحٍد 

ل هأ ، فتبني أن الزوجات منخر اآلية التاليةيف آ مرة أخرى هزوجاتخاطبت 

رضي علي  �سيدو  �فاطمة  ةالسيدأهل البيت  إىلملسو هيلع هللا ىلص ضم النيب مث . البيت

  .هللا عنه

لُِيْذِهَب َعْنُكُم الّرِْجَس أَْهَل اْلبَـْيِت ﴿جاء صيغة مجع مذكر يف اآلية:  نكتة:

رَُكْم َتْطِهريًا ؛ لذلك ذكر صيغة مجع أهل البيتعلى رأس  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب ألن  ﴾َويُطَهِّ

  مذكر لعظمته وتغليباً له. 

 يف أهل البيت: نليدخ) ملسو هيلع هللا ىلصيف احلديث أن زوجات الرسول ( جاءفقد 

1  لُِيْذِهَب َعْنُكُم ﴿ اآلية هذهأنزلت " :قالت �م سلمة أعن ُ َا يُرِيُد ا�َّ ِإمنَّ

رَُكْم َتْطِهريًا � معکم � أقلت و  …) 33:33( ﴾الّرِْجَس أَْهَل اْلبَـْيِت َويَُطهِّ

 کيسان بنت حبيبة أم مسند الکبري، الطرباين(." معنا نتأو  قال ؟رسول هللا

  )839 رقم ،357 ص ، 23 ج سلمة، أم عن

هل تدخل  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  تسأل � ةأم سلم ةالسيدن �صرح ييف هذا احلديث 

  .ثبات�إل ملسو هيلع هللا ىلصالزوجات يف أهل البيت، فأجاب النيب 

 ويف حديث آخر:
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2 ِبَزيـَْنَب ابـَْنِة َجْحٍش َعْن أََنٍس ـ رضى هللا عنه ـ قَاَل ُبِينَ َعَلى النَِّيبِّ ملسو هيلع هللا ىلص 

السََّالُم  " :َىل ُحْجرَِة َعاِئَشَة فـََقالَ ِخبُْبٍز َوحلٍَْم ... َفَخرََج النَِّيبُّ ملسو هيلع هللا ىلص فَاْنطََلَق إِ 

، َكْيَف  فـََقاَلْت َوَعَلْيَك السََّالُم َوَرْمحَةُ   .  " َعَلْيُكْم أَْهَل اْلبَـْيِت َوَرْمحَُة ا�َِّ  ا�َِّ

َوَجْدَت أَْهَلَك َ�َرَك ا�َُّ َلَك فـَتَـَقرَّى ُحَجَر ِنَسائِِه ُكلِِّهنَّ، يـَُقوُل َهلُنَّ َكَما يـَُقوُل 

(صحيح البخاري، کتاب التفسري، �ب   لَِعاِئَشَة، َويـَُقْلَن َلُه َكَما قَاَلْت َعاِئَشُة.

، رقم 843) ص 53طعام (ال تدخلوا بيوت النيب إال أن يؤذن لکم إلی 

4793 (  

هذا احلديث يسمي مجيع الزوجات �هل البيت، ويوضح أن الزوجات يدخلن 

 نتدخالا مرضي هللا عنهحفصة  ةالسيدعائشة و  ةالسيد طبعاً يف أهل البيت، و 

  يف أهل البيت.

 ويف حديث آخر:

3  َثِين يَزِيُد ْبُن َحيَّاَن، قَاَل اْنطََلْقُت أََ� َوُحَصْنيُ ... ِإَىل َزْيِد ْبِن أَْرَقَم َحدَّ

... ُمثَّ قَاَل قَاَم َرُسوُل ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص يـَْوًما ِفيَنا َخِطيًبا ِمبَاٍء يُْدَعى ُمخ�ا بـَْنيَ َمكََّة 

أَْهُل بـَْيِيت أُذَكِّرُُكُم ا�ََّ ِيف أَْهِل بـَْيِيت أُذَكِّرُُكُم ا�ََّ ِيف َأْهِل وَ   " َواْلَمِديَنِة ... ُمثَّ قَاَل 

فـََقاَل َلُه ُحَصْنيٌ َوَمْن أَْهُل بـَْيِتِه َ� َزْيُد أَلَْيَس   .   " بـَْيِيت أُذَكِّرُُكُم ا�ََّ ِيف أَْهِل بـَْيِيت 

ِمْن َأْهِل بـَْيِتِه َوَلِكْن أَْهُل بـَْيِتِه َمْن ُحرَِم الصََّدَقَة  ِنَساُؤُه ِمْن َأْهِل بـَْيِتِه قَاَل ِنَساُؤهُ 

، رقم 1061" (صحيح مسلم، �ب فضل علي بن طالب، ص  .  بـَْعَدُه 

2408/6225( 

) من أهل البيت، ولذلك ملسو هيلع هللا ىلصهذه األحاديث أن زوجات النيب (تضح من وت

  .يةاملذكورة يف اآل ثبت هلن فضل الطهارة
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 موسى عليه السالم:عن النيب "الزوجة" كما يف القرآن تعين  "هل"األكلمة 

2  20:10إِذْ َرأَى َناًرا فََقاَل ِألَْهلِِه اْمُكثُوا إِّينِ َآَنْسُت َناًرا [طه[ 

صفورة زوجة النيب موسى عليه السالم. وهكذا فإن  ةالسيدتعين  هلاألكلمة 

  .ملسو هيلع هللا ىلصأهل البيت سيشمل مجيع زوجات الرسول 

 فاطمة يف أهل البيت ةالسيدآل  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي أدخل 

ات قد دخلن �لفعل يف أهل البيت، طهر سياق اآلية إىل أن الزوجات امل يشري

حسني  �سيدحسن و  �سيدعلي و سيد� فاطمة و  ةالسيد ملسو هيلع هللا ىلصمث ضم النيب 

مجيًعا) بني أهل البيت وهكذا أصبحوا جزًءا من أهل البيت بشكل دائم،   (�

 احلديث:جا يف كما 

4   قَاَلْت َعاِئَشُة َخرََج النَِّيبُّ ملسو هيلع هللا ىلص َغَداًة َوَعَلْيِه ِمْرٌط ُمَرحٌَّل ِمْن َشْعٍر َأْسَوَد

َفَجاَء احلََْسُن ْبُن َعِليٍّ فََأْدَخَلُه ُمثَّ َجاَء اْحلَُسْنيُ َفَدَخَل َمَعُه ُمثَّ َجاَءْت فَاِطَمُة 

ُ لُِيْذِهَب َعْنُكُم الّرِْجَس أَْهَل  َأْدَخَلُه ُمثَّ قَاَل فََأْدَخَلَها ُمثَّ َجاَء َعِليٌّ فَ  َا يُرِيُد ا�َّ {ِإمنَّ

رَُكْم َتْطِهريًا مسلم، �ب فضائل أهل بيت (صحيح )  33:33} (  اْلبَـْيِت َويَُطهِّ

الرتمذي، کتاب املناقب، �ب ؛ 2424/6261، رقم 1067، ص ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 

 )3787، رقم 859يت، ص مناقب أهل الب

، وعادة ال تشمل االبنة املتزوجة بشكل عامتعين كلمة "أهل البيت" الزوجات 

لذلك دها، خاصة عندما يعيشون منفصلني يف منزل آخر. والوأ اهزوجو 

غطاهم الرسول ملسو هيلع هللا ىلص حتت مالءته وضمهم إىل أهل البيت مع الزوجات. 

، املذكورة يف اآلية فضيلة الطهارةملن يشات طهر املا أن الزوجات فكملذلك، 
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يف نفس الفضيلة. فليس من الصواب تقليصها يشرتك أيًضا آل فاطمة �  إن

  .إليها أي شخص آخر ة، وليس من الصواب ز�دإىل درجة أقل

 فمثًال مل تكن املدينة املنورة حتمل فضل احلرم مثل مكة، فحرمها النيب ملسو هيلع هللا ىلص

 �سيدعلي و سيد� فاطمة و السيدة وأعطاها هذه الفضيلة. وبنفس الطريقة 

ا مل يدخلوا يف أهل البيت ولكن النيب ملسو هيلع هللا ىلص حسني � مجيعً  �سيدحسن و 

ضمهم إىل أهل البيت �مر هللا وجعلهم يتمتعون بفضيلة الطهارة حسب اآلية 

33:33.  

 ملسو هيلع هللا ىلص املدينة املنورة حرماً كما يلي: واحلديث الذي جعل النيب

"ُحّرَِم َما بـَْنيَ الَبـََىتِ اْلَمِديَنِة َعَلى  َعْن َأِيب ُهرَيـْرََة ـ رضى هللا عنه َأنَّ النَِّيبَّ ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل 

، رقم 301(البخاري، کتاب فضائل املدينة، �ب حرم املدينة، ص  .  " ِلَساِين 

، رقم 295بو داؤد، کتاب املناسک، �ب يف حترمي املدينة، ص ؛ أ1869

2037( 

ضم كذلك ، و اً حرم املدينة املنورةجعل جاء يف هذا احلديث أن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص 

إىل حسني (� مجيًعا)  �سيدحسن و  �سيدعلي و سيد� فاطمة و  ةالسيد

 ذلك �مر هللا ملسو هيلع هللا ىلصالسابق وقد فعل النيب أهل البيت، إذ مل يكونوا مدرجني يف 

  .تعاىل

 أهل البيت من اإليامن حب

ة مخس مرات كتوباملي الصلوات أن نفهم أمهية أهل البيت يف أن نصل ميكننا

وكذلك على آله. وهذا يبلور املكانة  ملسو هيلع هللا ىلصيف اليوم ونقرأ فيها الصالة على النيب 
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على نصلي ، ملسو هيلع هللا ىلصالصالة على النيب البيت. و�ملثل، كلما قرأ� الرفيعة ألهل 

  .القيامةيستمر هذا حىت سآله، و 

 على النحو التايل:والسالم اليت نقرأ يف الصالة الصالة صيغة 

َوَعَلى آِل اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َوَعَلى آِل ُحمَمٍَّد َكَما َصلَّْيَت َعَلى إِبـْرَاِهيَم 

يٌد جمَِيٌد، اللَُّهمَّ َ�رَِك َعَلى ُحمَمٍَّد َوَعَلى آِل ُحمَمٍَّد َكَما َ�رَْكَت  إِبـْرَاِهيَم، ِإنََّك محَِ

يٌد جمَِيدٌ   َعَلى إِبـْرَاِهيَم َوَعَلى آِل إِبـْرَاِهيَم، ِإنََّك محَِ

ثالث ر حذّ  غدير خممقام يف ، ، أثناء عودته من حج الوداعملسو هيلع هللا ىلصالنيب إن 

  مهم.ااحرت حث على و بيته  أهلن مرات ع

، بينما استشهد �علي  �سيدمن املؤسف أن اخلوارج أساءوا إىل  ولكن

حفصة  ةالسيدعائشة و  ةالسيدإىل أساء البعض و ، �حسني  �سيداآلخرون 

اليت ستحدث يف  مور�ذه األ ملسو هيلع هللا ىلصالنيب ا. وملا كان قد علم مرضي هللا عنه

يف  جاء، كما على احرتام أهل البيت ثالث مرات املستقبل، فقد شدد

 احلديث:

5  ... رََة ِإَىل َزْيِد ْبِن أَْرَقَم يَزِيُد ْبُن َحيَّاَن قَاَل اْنطََلْقُت أََ� َوُحَصْنيُ ْبُن َسبـْ

َة قَاَم َرُسوُل ا�َِّ َصلَّى ا�َُّ َعَلْيِه َوسَ  لََّم يـَْوًما ِفيَنا َخِطيًبا ِمبَاٍء يُْدَعى ُمخ�ا بـَْنيَ َمكَّ

ا َواْلَمِديَنِة َفَحِمَد ا�ََّ َوأَثـَْىن َعَلْيِه َوَوَعَظ َوذَكََّر ُمثَّ قَاَل أَمَّا بـَْعُد َأَال أَيـَُّها النَّاُس فَِإمنََّ 

َب َوأََ� َ�رٌِك ِفيُكْم ثـََقَلْنيِ أَوَُّهلَُما ِكَتاُب أََ� َبَشٌر يُوِشُك َأْن َ�ِْيتَ َرُسوُل َريبِّ فَُأِجي

ا�َِّ ِفيِه اْهلَُدى َوالنُّوُر َفُخُذوا ِبِكَتاِب ا�َِّ َواْسَتْمِسُكوا بِِه َفَحثَّ َعَلى ِكَتاِب ا�َِّ 

أُذَكِّرُُكْم ا�ََّ ِيف أَْهِل بـَْيِيت  َوَرغََّب ِفيِه ُمثَّ قَاَل َوأَْهُل بـَْيِيت أُذَكِّرُُكْم ا�ََّ ِيف أَْهِل بـَْيِيت 
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أُذَكِّرُُكْم ا�ََّ ِيف َأْهِل بـَْيِيت فـََقاَل َلُه ُحَصْنيٌ َوَمْن أَْهُل بـَْيِتِه َ� َزْيُد أَلَْيَس ِنَساُؤُه ِمْن 

أَْهِل بـَْيِتِه قَاَل ِنَساُؤُه ِمْن َأْهِل بـَْيِتِه. (مسلم، کتاب فضائل الصحابة، �ب من 

 )2408/6225، رقم 1061علي بن طالب، ص  فضائل

  ه �حرتام وحمبة.هل بيتأن يعاملوا أسلمني امل ملسو هيلع هللا ىلصالنيب سأل ، يف هذا احلديث

 آخر: حديثوجاء يف 

6  َِّقَاَل رَأَْيُت َرُسوَل ا� ، ِتِه يـَْوَم َعَرَفَة  ملسو هيلع هللا ىلصَعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد ا�َِّ ِيف َحجَّ

َ� أَيـَُّها النَّاُس ِإّينِ َقْد تـَرَْكُت   "  َوُهَو َعَلى َ�قَِتِه اْلَقْصَواِء َخيُْطُب َفَسِمْعُتُه يـَُقوُل 

َرِيت أَْهَل بـَْيِيت" (الرتمذي،    . ِفيُكْم َما ِإْن َأَخْذُمتْ بِِه َلْن َتِضلُّوا ِكَتاَب ا�َِّ َوِعتـْ

مسند ؛ 3786، رقم 859 ص البيت، لهملناقب، �ب مناقب أکتاب ا

 )21068، رقم 232، ص 6أمحد،حديث زيد بن �بت، ج 

  أن املسلمني لن يضلوا إذا استمروا يف التمسك �لقرآن وأهل البيت.يثين و 

 آخر: حديثويف 

7  َأِحبُّوا ا�ََّ ِلَما يـَْغُذوُكْم ِمْن نَِعِمِه  " َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل قَاَل َرُسوُل ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص

(الرتمذي، کتاب املناقب، �ب   . " َوَأِحبُّوِين ِحبُّبِ ا�َِّ َوَأِحبُّوا َأْهَل بـَْيِيت ِحلُيبِّ 

 )3789، رقم 859 ص البيت، لهمناقب أ

  على حب أهل البيت.أيضاً يؤكد هذا احلديث 
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 اهريض اهللا عنفاطمة  ةالسيدفضائل 

إن اجلنة. أهل نساء سيدة احلبيبة و ملسو هيلع هللا ىلص فاطمة � هي ابنة الرسول  ةالسيدإن 

أهل السنة واجلماعة حيبو�ا وحيرتمو�ا. إ�م يعتربون حبها جزًءا من اإلميان، 

 لكنهم ال يتجاوزون احلدود. إليك بعض فضائلها:و 

8  َـ رضى هللا عنهما ـ َأنَّ َرُسوَل ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل  َعِن اْلِمْسَوِر ْبِن َخمَْرَمة  "  

، َفَمْن َأْغَضبَـَها َأْغَضَبِين   فاطمة منقبة �ب البخاري،(  .  " فَاِطَمُة َبْضَعٌة ِمينِّ

 ) 3714، رقم 626 ص السالم، عليها

9   ... ُهنَّ َواِحَدًة َعْن َعاِئَشَة، قَاَلْت ُكنَّ أَْزَواُج النَِّيبِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِعْنَدُه ملَْ يـَُغاِدْر ِمنـْ

"َ� فَاِطَمُة أََما تـَْرَضْى َأْن َتُكوِين َسيَِّدَة ِنَساِء اْلُمْؤِمِنَني َأْو َسيَِّدَة ِنَساِء َهِذِه  فـََقاَل 

(صحيح مسلم، �ب فضائل   ". َفَضِحْكُت َضِحِكي الَِّذي رَأَْيتِ  قَاَلتْ   . " األُمَّةِ 

 )2450/6313، رقم 1078فاطمة �، ص 

  النساء يف اجلنة، و يدةفاطمة � هي س ةالسيدن د أكؤ وهذه األحاديث ت

  النيب ملسو هيلع هللا ىلص.الناس إىل أحب كانت 

 ؟اريض اهللا عنهفاطمة  ةسيدللاإلرث  عطَ مل يُ ملاذا 

؛ ألن �فاطمة  ةلسيدلبعد وفاته  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب تركة  �أبو بكر  �سيديعط مل 

النيب ال تركة أن وافق  �علي أن سيد� حىت  ،مال النيب ال يوزع على ورثته

أيضاً ا مهللا عنهضي ر حفصة  ةالسيدعائشة و السيدة ورثت توزع؛ وإال ل
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يف هذا  �بكر  أيب �سيدال�ام ال جم؛ لذلك ال ملسو هيلع هللا ىلصنيب الزوجات لكو�ن 

 . وهذه بعض األحاديث:األمر

10  َها السََّالُم ـ أَْرَسَلْت ِإَىل َأِيب َبْكٍر َتْسأَلُُه َعْن َعاِئَشَة، َأنَّ فَاِطَمَة ـ َعَليـْ

 النَِّيبِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِفيَما أََفاَء ا�َُّ َعَلى َرُسولِِه ملسو هيلع هللا ىلص، َتْطُلُب َصَدَقَة النَِّيبِّ ملسو هيلع هللا ىلصِمريَاثـََها ِمَن 

بَـرَ  فـََقاَل أَبُو َبْكٍر ِإنَّ َرُسوَل ا�َِّ   . الَِّيت ِ�ْلَمِديَنِة َوَفَدٍك َوَما بَِقَي ِمْن ُمخُِس َخيـْ

َا َ�ُْكُل آُل ُحمَمٍَّد ِمْن َهَذا اْلَماِل   "   قَاَل ملسو هيلع هللا ىلص َال نُوَرُث، َما تـَرَْكَنا فـَْهَو َصَدَقٌة، ِإمنَّ

ًئا ِمْن   .  " ـ يـَْعِين َماَل ا�َِّ ـ لَْيَس َهلُْم َأْن يَزِيُدوا َعَلى اْلَمْأَكِل  ُ َشيـْ
َوِإّينِ َوا�َِّ َال أَُغريِّ

َها ِيف َعْهِد النَِّيبِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَألْعَمَلنَّ ِفيَها ِمبَا َصَدقَاِت ا َعِمَل لنَِّيبِّ ملسو هيلع هللا ىلص الَِّيت َكاَنْت َعَليـْ

  . َتكَ فـََتَشهََّد َعِليٌّ، ُمثَّ قَاَل ِإ�َّ َقْد َعَرفْـَنا َ� أََ� َبْكٍر َفِضيلَ   . ِفيَها َرُسوُل ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص

فـََتَكلََّم أَبُو َبْكٍر فـََقاَل َوالَِّذي نـَْفِسي   . َوذََكَر قـَرَابـَتَـُهْم ِمْن َرُسوِل ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَحقَُّهمْ 

 (صحيح البخاري،   . بَِيِدِه، َلَقرَابَُة َرُسوِل ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص َأَحبُّ ِإَىلَّ َأْن َأِصَل ِمْن قـَرَاَبِيت 

، رقم 626 ص ، السالم عليها فاطمة ومنقبةملسو هيلع هللا ىلص  �ب مناقب قرابة رسول هللا

3711( 

. ومن �علي  �سيد، كما أكدها قسممل تملسو هيلع هللا ىلص النيب تركة يف هذا احلديث أن 

بكر  أ� �سيد، لكن تهزوج �عائشة  ةالسيدو ته ابن �فاطمة  ةالسيدالورثة 

  .� حىت ابنته عائشةأعطى ألحد منه بينهم وال قسم مل ي �

، ولكنهم �فاطمة  ةالسيدالذين يعرتضون على هذا ال يثريون إال مسألة  إن

 .امضي هللا عنهر حفصة  ةالسيدعائشة و  ةالسيدال يثريون مسألة 

11  َال يـَْقَتِسْم   "  ُهرَيـْرََة ـ رضى هللا عنه ـ َأنَّ َرُسوَل ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل َعْن َأِيب

(صحيح   .  " َوَرَثِيت ِديَنارًا، َما تـَرَْكُت بـَْعَد نـََفَقِة ِنَساِئي َوَمُئونَِة َعاِمِلي فـَْهَو َصَدَقٌة 
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؛ 2776رقم ، 459البخاري، کتاب الوصاية، �ب نفقة القيم للوقف، ص 

 ،هفي يوصي شیء هالوصية ملن ليس لك مسلم، کتاب الوصية، �ب تر صحيح 

 )1634/4227، رقم 717 ص

جاء يف هذا احلديث أن كل ما تركه النيب ملسو هيلع هللا ىلص ال يقسم على الورثة، بل فقد 

 ةالسيد. لذلك وصف هذه القضية �لظلم مع لألمة يصرف كل شيء صدقة

 خطأ فادح. �فاطمة 

12  َا َورَّثُوا عن قـَْيِس ْبِن َكِثٍري... ِإنَّ األَنِْبَياَء ملَْ يـَُورِّثُوا ِديَنارًا َوَال ِدْرَمهًا ِإمنَّ

 ص العبادة، علی ه(الرتمذي، کتاب العلم، �ب ما جاء يف فضل الفقاْلِعْلَم 

 علی احلث و العلماء فضل �ب مقدمة، ماجة، ابن ؛2682 رقم ،609

 )223، رقم 34العلم، ص  طلب

؛ لذلك مل قسمال يبعد وفاته ملسو هيلع هللا ىلص جاء يف هذا احلديث أن ما تركه الرسول 

  على الورثة. �أبو بكر  �سيدها قسمي

 بإعطاء اهلبات ألهل البيت أبو بكر  سيدنا عهد

ألنه ال ميكن  ملسو هيلع هللا ىلصورثة الرسول  مل يوزع املرياث على �بكر  أ� سيد�رغم أن 

أكثر من ملسو هيلع هللا ىلص توزيعها حسب احلديث، لكنه وعد �ن يعطي آل بيت النيب 

 :�أبو بكر  سيد�لذلك قال  ؛عائلته

13 يف أهل ارقبوا حممًدا ملسو هيلع هللا ىلص "  : عن أيب بكر � موقوفًا عليه أنه قال

 اهطمة عليفا ومنقبةملسو هيلع هللا ىلص  ." (البخاري، �ب مناقب قرابة رسول هللابيته

 )3713، رقم 626 ص السالم،
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سأل و ملسو هيلع هللا ىلص نه سيقدم كل الرعاية الالزمة آلل النيب أ �أبو بكر  سيد�قال 

  �م أيًضا. واهتميأن الناس 

 فةاليف أمر اخل   ربك وأب سيدناو عيل  سيدنا

رضي هللا علي  سيد�و  ركب أيب سيد�بني ختالف بيان االالناس يف  يبالغ

رضي علي  سيد�ويستمرون يف إ�رة الشقاق بني املسلمني، يف حني أن  ماعنه

تسبب يف ارتياح  وعانقا وهذا قد  �بكر  أيب سيد��يع على يد  هللا عنه

 ، كما يف احلديث:للمسلمنيكبري وسعادة 

14  َاْستَـْنَكَر َعِليٌّ ُوُجوَه النَّاِس، فَاْلَتَمَس ُمَصاَحلََة َأِيب "...  � َعْن َعاِئَشة

فـََقاَل َعِليٌّ َألِيب َبْكٍر َمْوِعُدَك   َبْكٍر َوُمَبايـََعَتُه، َوملَْ َيُكْن يـَُباِيُع تِْلَك اَألْشُهَر ...

َعةِ  اْلَعِشيَّةُ  فـََلمَّا َصلَّى أَبُو َبْكٍر الظُّْهَر َرِقَي َعَلى اْلِمنـَْربِ، فـََتَشهََّد َوذََكَر َشْأَن   . لِْلبَـيـْ

َعِة، َوُعْذرَُه ِ�لَِّذي اْعَتَذَر ِإلَْيِه، ُمثَّ اْستَـْغَفَر، َوَتَشهََّد َعِليٌّ  ، َوَختَلَُّفُه َعِن اْلبَـيـْ َعِليٍّ

ٍر، َوَحدََّث أَنَُّه ملَْ َحيِْمْلُه َعَلى الَِّذي َصَنَع نـََفاَسًة َعَلى َأِيب فـََعظََّم َحقَّ َأِيب َبكْ 

َبْكٍر، َوَال ِإْنَكارًا لِلَِّذي َفضََّلُه ا�َُّ بِِه، َوَلِكنَّا نـََرى لََنا ِيف َهَذا اَألْمِر َنِصيًبا، 

َنا، فـََوَجْدَ� ِيف أَنـُْفِسَنا، َفُسرَّ ِبذَ  وََكاَن   . ِلَك اْلُمْسِلُموَن َوقَاُلوا َأَصْبتَ فَاْستَـَبدَّ َعَليـْ

(البخاري، کتاب   " . اْلُمْسِلُموَن ِإَىل َعِليٍّ َقرِيًبا، ِحَني رَاَجَع اَألْمَر اْلَمْعُروفَ 

  )4240، رقم 719املغازي، �ب غزوة خيرب، ص 

 �بكر  أيب سيد�عظمة وصف  �علي  سيد�أن ويف هذا احلديث 

بعض الناس أ�روا هذا األمر لكن من املؤسف أن و  ه.و�يع على يدوفضائله 

  .تنيعاإىل مج نياملسلم واالحًقا وقسم
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يف  خلالفةأي مطالبة �مل يطرح �  اسيد� علي كتب مجيع املذاهب أنيصرح  

 لفاءاخل ، بل كان يتعاون مع مجيعتهعن رغب مل يعربو عهد اخللفاء الثالثة 

وتضامن من أجل احلفاظ على احتاد املشورة يقدم هلم مازال ، و كامل�خالص  

  املسلمني.

، لكن لألسف انقسمنا �علي  سيد�متحدين أيًضا على خطى نا ك نا� ليت

  إىل جمموعات وفقد� وحدتنا.

  نني عيل ؤمفضائل أمري امل

. رابعسملمني الملاعلي بن أيب طالب � هو خليفة سيد� نني ؤمأمري املإن 

، وكان تقياً كان ميتلك الكثري من الفضائلو وهو من أهل بيت النيب ملسو هيلع هللا ىلص. 

رافق النيب ملسو هيلع هللا ىلص طوال حياته. لقد قد . العلماءالعلم و رأس كان و ، وشجاًعا جًدا

  أخريًا على يد أحدهم.طائفة اخلوارج، واستشهد آذته 

 يف عدة أحاديث نذكر بعضها هنا:مناقبه وقد وردت فضائله و 

15  ِّصحيح البخاري، کتاب   . " "أَْنَت ِمينِّ َوأََ� ِمْنكَ   قَاَل النَِّيبَّ ملسو هيلع هللا ىلص ِلَعِلي)

، رقم 624، �ب مناقب علي بن طالب، ص ملسو هيلع هللا ىلصفضائل أصحاب النيب 

3701( 

16  ْعُت إِبـْرَاِهيَم ْبَن َسْعٍد، َعْن أَبِيِه، قَاَل النَِّيبُّ ملسو هيلع هللا ىلص َعْن َسْعٍد، قَاَل مسَِ

(البخاري، کتاب   .  " "أََما تـَْرَضى َأْن َتُكوَن ِمينِّ ِمبَْنزَِلِة َهاُروَن ِمْن ُموَسى :لَِعِليٍّ 

، رقم 625مناقب علي بن طالب، ص  ، �بملسو هيلع هللا ىلصفضائل أصحاب النبی 

3706( 
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17 ا،�� علي و العلم أ�مدينة: ملسو هيلع هللا ىلص عن ابن عباس قال قال رسول هللا 

 دمحم اعتزال قصة أما و �ب للحاکم، املستدرک. (الباب فليأت العلم أراد فمن

 دهطربانی الکبري، �ب جما؛ ال4637، رقم 137، ص  3 ج مسلمة، بن

 )11061، رقم 65، ص 11 ج عباس، ابن عن

  .ى أعلى درجة العلمكان عل  �علي  سيد�ديث أن احاأله يف هذ

 خطرية عيل  سيدنااملبالغة يف 

واحد بسبب حيب من الناس؛  نفسي نوعانيف  هلكيأنه  �علي سيد� قال 

وهؤالء  العداوة املفرطة املفرط أ�م سيعطونين األفضلية على النيب والثاين بسبب

  هم اخلوارج. 

 :�علي سيد� عن وروي 

18  :فرط يف م: رجالن يف لکهي"عن أيب حبوة قال مسعت عليا يقول

،کتاب الفضائل،  6(مصنف ابن أيب شيبة، ج  "حيب، و مفرط يف بغضي.

 )32125/32134، رقم 377ص  �ب فضائل علي بن أيب طالب،

19  :ليحبين قوم حتی يدخل النار "عن أيب سوار العدوي قال: قال علی

(مصنف ابن أيب  "يف حيب، و ليبغضين قوم حتی يدخلوا النار يف بغضي.

، 377،کتاب الفضائل، �ب فضائل علي بن أيب طالب، ص  6شيبة، ج 

 )32124/32133رقم 
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، �ي عل سيد�أن بعض الناس جتاوزوا احلد يف حب  حقيقة شاخصةوهذه 

 الوسط،أهل السنة واجلماعة يسلكون الطريق و  ه.بغضاحلد يف  واوبعضهم جتاوز 

من صميم قلو�م، لكنهم ال يتجاوزون احلدود وال  � اعلي سيد�إ�م حيبون 

كّرم هللا   جتاههوالبغض ليس لديهم ذرة من الكراهية ، و يفضِّلونه على األنبياء

  .وجهه

 يل املؤمننيو عيل سيدنا 

ويل  �علي سيد� وقد حاول بعض الناس أن يثبتوا من احلديث التايل أن 

 دا، ولكن اجلزء التايل من احلديث (اللهم عا" (مزيل املشاكل)شمشكل ك"و

نفى هذا االدعاء، ألن كلمة الويل هنا تعين "الصديق" و يه) امن عاد

ملزيد من التفاصيل  ).شاكل(مزيل امل "مشكل كشامبعىن " ت"احلبيب"، وليس

  يف هذا الكتاب حتت عنوان: االستعانة بغري هللا. بحثانظر امل

صلى هللا عليه حاول بعض الناس أن يثبتوا من احلديث التايل أن النيب وكذلك 

صحيح؛ ألن الويل غري بعده، لكن هذا أيًضا ة علي � فالخب أعلنوسلم 

  لكل مؤمن. حبيب  �علي  سيد�يعين أن بيب يعين الصديق واحل

 :هو هذااحلديث و 

20  ِتِه الَِّيت َعِن اْلبَـرَاِء ْبِن َعاِزٍب، قَاَل أَقْـبَـْلَنا َمَع َرُسوِل ا�َِّ ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ ِيف َحجَّ

أََلْسُت أَْوَىل   " َيِد َعِليٍّ فـََقاَل َحجَّ فـَنَـَزَل ِيف الطَّرِيِق فََأَمَر الصَّالََة َجاِمَعًة َفَأَخَذ بِ 

أََلْسُت َأْوَىل ِبُكلِّ ُمْؤِمٍن ِمْن   " قَاَل   . قَاُلوا بـََلى   .   " ِ�ْلُمْؤِمِنَني ِمْن أَنـُْفِسِهْم 

َواَالُه اللَُّهمَّ  فـََهَذا َوِيلُّ َمْن َأَ� َمْوَالُه اللَُّهمَّ َواِل َمنْ   " قَاَل   . قَاُلوا بـََلى   .   " نـَْفِسِه 
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، رقم 19(ابن ماجة، فضل علي بن طالب �، ص   . " َعاِد َمْن َعاَداُه 

116( 

" أيًضا، ولكنها هنا تعين �صراإلشارة إىل أن كلمة "ويل" تعين " وجتدر

" وال "اخلليفة األول" كما يتضح من كالم عنيامل"الصديق". فالويل ال يعين "

  .ملسو هيلع هللا ىلص النيب

 آية قرآنية استخدمت فيها كلمة "موىل" مبعىن "الصديق املقرب": إليكم

3  44:41َيْوَم َال ُيْغِين َمْوًىل َعْن َمْوًىل َشْ�ًئا َوَال ُهْم ُيْنَصُروَن [الدخان[ 

  و "احلبيب".  يف ضوء هذه اآلية من الصحيح متاما أن كلمة الويل هي "قريب"

   حسنيسيدنا و  حسن سيدنانني ؤمفضائل أمري امل

سيدا حسني رضي هللا عنهما من أهل البيت ومها  سيد�حسن و  سيد�إن 

، وقد شامينيالعلى يد  ااستشهد همااملؤمنني، لكن اأمري و  اجلنةأهل شباب 

أن تتصاحل � ليت تسبب هذا احلادث يف خالفات شرسة بني املسلمني. 

  الدول العربية من اخلالفات.تنجو و ا�موعات املختلفة وأن تتحد 

وجتدر اإلشارة إىل أن أهل السنة واجلماعة هلم موقف مشابه ملوقف أهل 

مل يكونوا و  �علي سيد� و  �حسني سيد� املدينة. مل يشاركوا يف استشهاد 

العظيم ون على هذا الظلم دعلى ذلك، بل يند ايوافقو  متواجدين يف كربال، ومل

  .يف هذا األمر أهل السنةوا�ام  ةمالملذلك ليس من العدل ؛ اهمعلي

 يف عدة أحاديث: اورد ذكر فضائلهمفقد 
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21 َمْن َأَحبَّ احلََْسَن َواْحلَُسْنيَ : َعْن َأِيب ُهرَيـْرََة، قَاَل قَاَل َرُسوُل ا�َِّ ـ ملسو هيلع هللا ىلص"

(ابن ماجة، �ب فضل احلسن و  ."فـََقْد أَبـَْغَضِين فـََقْد َأَحبَِّين َوَمْن أَبـَْغَضُهَما 

  )143، رقم 22، ص  �احلسني ابين علي بن أيب طالب  

22  يقول و احلسن و ه�خذ کان هأن ملسو هيلع هللا ىلصعن أسامة بن زيد عن النيب 

 رضي احلسني و احلسن مناقب �ب البخاري،. (فاحبهما أحبهما إين مهالل

مسلم، �ب من فضائل احلسن صحيح  ؛3747، رقم 631 ص عنهما، هللا

 )2421/6256، رقم 107و احلسني رضي هللا عنهما، ص 

23  ٍَّربِ َواحلََْسُن ْبُن َعِلي َعْن َأِيب ُموَسى ... رَأَْيُت َرُسوَل ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص َعَلى اْلِمنـْ

ِإنَّ اْبِين َهَذا َسيٌِّد،   "  اِس َمرًَّة َوَعَلْيِه أُْخَرى َويـَُقوُل ِإَىل َجْنِبِه، َوْهَو يـُْقِبُل َعَلى النَّ 

(البخاري، کتاب   .  " َوَلَعلَّ ا�ََّ َأْن ُيْصِلَح بِِه بـَْنيَ ِفئَـتَـْنيِ َعِظيَمتَـْنيِ ِمَن اْلُمْسِلِمَني 

 )2704، رقم 442للحسن بن علی �، ص  ملسو هيلع هللا ىلصالصلح، �ب قول النبی 

 عتني متحاربتني.ابني مج �حسن سيد� فصاحل 

24 شباب سيدا احلسني و احلسن": ملسو هيلع هللا ىلص عن ابن عمر قال قال رسول هللا 

 ص طالب، بن علي فضل �ب ماجة، ابن( ".منهما خري أبومها و اجلنة أهل

 )118، رقم 19

25  و احلسن و فاطمة و يلعل ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللاعن زيد بن األرقم قال: قال 

(ابن ماجة، �ب فضل  " سلم من ساملتم و حرب ملن حاربتم.أ�" : احلسني

، رقم 22احلسن واحلسني ابين علي بن أيب طالب قضي هللا عنهم، ص 

145 ( 
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فاطمة السيدة علي و  سيد�يعادون ن من الواضح أن أهل السنة واجلماعة ل

  .احرتاماً �لغاً  مو�، بل حيبو�م وحيرتمأمجعني حسني � سيد�حسن و  سيد�و 

 اريض اهللا عنهخدجية  ةسيدالفضائل 

خدجية أم املؤمنني على قيد احلياة لكانت من أهل البيت، ة سيداللو كانت 

كانت زوجة الرسول أل�ا  حصلت على فضل التطهري املذكور يف اآلية، و 

  بعد وفا�ا:ريهالتط). نزلت آية ملسو هيلع هللا ىلص(

3 َركُْم َتْطِهًريا [األحزاب ْجَس أَْهَل الَْ�ْيِت َوُيَطّهِ ُ لُِيْذِهَب َعْنُجلُم الّرِ يُد اّ�َ   إِنََّما ُيِر

[33:33  

ولو كانت على قيد احلياة عند نزول هذه اآلية، لكانت هي أيضا من أهل 

 جاء يف احلديث:فقد البيت. ومع ذلك، فهي أم املؤمنني. 

26 خري": يقول ملسو هيلع هللا ىلص مسعت علي بن طالب يقول مسعت رسول هللا 

 الرتمذي،( ".عمران بنت مرمي اهنسائ خري و خويلد، بنت خدجية اهنسائ

 )3877، رقم 875 ص عنها، هللا قضي خدجية فضل �ب املناقب، کتاب

يف األ�م األوىل لإلسالم وكانت  ملسو هيلع هللا ىلصقدمت دعمها للنيب  �خدجية السيدة 

  !� رب العاملني آمني ،هللا خري أجرهاجزاها له. وتسلية مصدر عزاء 
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 اريض اهللا عنهعائشة  ةسيدال فضائل

هي أيضا من أهل البيت وهي أيضا تستحق االحرتام  �عائشة ة سيدالإن 

) احلبيبة وأم ملسو هيلع هللا ىلصأعضاء أهل البيت. مث إ�ا زوجة الرسول (مثل غريها من 

  �ي حال من األحوال.أدىن إساءة إليها ال جيوز املؤمنني. لذلك 

جيوز اإلساءة إىل زوجة النيب هل يتسامح أي شخص مع إهانة زوجته؟  هل

   حيا هل مسح �ذه اإلهانة؟) يف حب ابنته وصهره. لو كان النيب ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص(

ن خطأ اجتهادً�، ا، فك�علي  سيد�و  �عائشة  السيدةبني الف وأما اخل

  جيب جتاهله من أجل توحيد األمة.و 

 :�عائشة  السيدةعن  ت�اآل هذهنزلت 

4 24:11إِّنَ الَِّذيَن َجاُءوا بِاْإلِفِْك ُعْصَبٌة ِمْنُجلْم [النور[  

لَُهْم �ََذاٌب  ْنَيا َواْآلَِخَرِة َو إِّنَ الَِّذيَن َيْرُموَن الُْمْحَصَناِت الَْغاِفَالِت الُْمْؤِمَناِت لُِعُنوا ِيف الّدُ

  ]24:23َعِظيٌم [النور

َباِت أُولَِئَك الَْخِب�ثَاُت لِلَْخِبيِثَني  ِ�ّ ُبوَن لِلّطَ ِ�ّ ّيِِبَني َوالّطَ َباُت لِلّطَ ِ�ّ َوالَْخِب�ثُوَن لِلَْخِب�ثَاِت َوالّطَ

ُءوَن ِمّمَا َيُقولُوَن لَُهْم َمْغِفَرةٌ َوِرْزٌق َكِريٌم [النور   ]24:26ُمَربَّ

 وانضمت إىلبين املصطلق، غزوة يف خلف القافلة  �عائشة السيدة بقيت 

عبد هللا ه ذلك ا�مبسبب . و � صفوان بن معطلسيد� د ا�سرتشالقافلة 

السيدة فيها براءة أكد اآل�ت السابقة اليت  هلالج لجأنزل هللا مث بن أيب بن سلول. 

ومناقضة اآلية  . لذلك، ا�امها مبثل هذا العمل البغيض ظلم كبري�عائشة 

  .القرآنية
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 ديث: احلوجاء يف 

27  َعْن َعاِئَشَة ـ رضى هللا عنها ـ َأنَّ َرُسوَل ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن َيْسَأُل ِيف َمَرِضِه

يُرِيُد يـَْوَم َعاِئَشَة، فََأِذَن َلُه أَْزَواُجُه   .  " أَْيَن أََ� َغًدا أَْيَن َأَ� َغًدا   "  الَِّذي َماَت ِفيِه 

قَاَلْت َعاِئَشُة   . ، َفَكاَن ِيف بـَْيِت َعاِئَشَة َحىتَّ َماَت ِعْنَدَهاَيُكوُن َحْيُث َشاءَ 

ُ، َوِإنَّ َرْأَسُه لَبَـْنيَ  َفَماَت ِيف اْليَـْوِم الَِّذي َكاَن يَُدوُر َعَلىَّ ِفيِه ِيف بـَْيِيت، فـََقَبَضُه ا�َّ

غازي، �ب مرض (البخاري، کتاب امل  . َحنْرِي َوَسْحرِي، َوَخاَلَط رِيُقُه رِيِقي

 )4450، رقم  756 ص ،هالنيب و وفات

لدرجة أنه كان ينتظر  ملسو هيلع هللا ىلصلنيب الزوجات إىل احب أ �عائشة السيدة  تكان

يف بيتها وأخذ أنفاسه حملاته آخر  ملسو هيلع هللا ىلصليقضي معها الليل. قضى النيب نوبتها 

  األخرية يف حجرها.

 و يف حديث آخر: 

28  ْعُت َرُسوَل ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص يـَُقوُل َفْضُل َعاِئَشَة  "  َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، قَاَل مسَِ

(البخاري، کتاب فضائل   .  " َعَلى النَِّساِء َكَفْضِل الثَّرِيِد َعَلى َسائِِر الطََّعامِ 

 )3770، رقم 633ائشة �، ص ، �ب فضل عملسو هيلع هللا ىلصأصحاب النيب 

  .ناقبهاوم �عائشة السيدة تصف هذه األحاديث فضائل 

 ريض اهللا عنهأبو بكر  سيدنافضائل 

وقدم له  طوال حياته  ملسو هيلع هللا ىلص النيبَّ صاَحَب  أبو بكر � سيد�أمري املؤمنني إن 

قدم خدمات جليلة لإلسالم. وبسبب حكمته و . ونصرته كل دعمه
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قد وإال أن املسلمني ؛ النيب ملسو هيلع هللا ىلصوفاة األمة من االنقسام بعد جنت وشجاعته، 

  .� يعل سيد�عهد واجهوا وضعاً مشا�اً ملا حدث يف الفرتة األخرية من 

 هي كما يلي: �أبو بكر  سيد� فضائل

5  ْْثَنْنيِ إِذْ ُهَما ِيف الَْغاِر إِذ ُ إِذْ أَْخَرَجُه الَِّذيَن َكَفُروا َثاِينَ ا إِّالَ َتْنُصُروهُ فََقْد َنَصَرهُ اّ�َ

َ َمَعَنا [التوبة    9:40]َيُقوُل لَِصاِحِبِه َال َتْحَزْن إِّنَ اّ�َ

  ثور.غار يف  ملسو هيلع هللا ىلصلنيب ا صاحبوهو ي �بكر  أيب سيد�نزلت هذه اآلية عن 

 ورد يف احلديث: كما

29  َعِن اْلبَـرَاِء، قَاَل اْشتَـَرى أَبُو َبْكٍر ـ رضى هللا عنه ـ ِمْن َعاِزٍب َرْحًال

فـََقاَل   . بَِثالَثََة َعَشَر ِدْرَمهًا فـََقاَل أَبُو َبْكٍر لَِعاِزٍب ُمِر اْلبَـرَاَء فـَْلَيْحِمْل ِإَىلَّ َرْحِلي

َرُسوُل ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِحَني َخَرْجُتَما ِمْن َعاِزٌب َال َحىتَّ ُحتَدِّثـََنا َكْيَف َصنَـْعَت أَْنَت وَ 

َلتَـَنا َويـَْوَمنَ  َنا َأْو َسرَيـَْنا لَيـْ َة َواْلُمْشرُِكوَن َيْطُلُبوَنُكْم قَاَل اْرَحتَْلَنا ِمْن َمكََّة، فََأْحيَـيـْ ا َمكَّ

ْل أََرى ِمْن ِظلٍّ َفآِوَي ِإلَْيِه، َحىتَّ َأْظَهْرَ� َوقَاَم قَائُِم الظَِّهريَِة، فـََرَمْيُت بَِبَصرِي هَ 

تـَُها فـََنَظْرُت بَِقيََّة ِظلٍّ َهلَا َفَسوَّيـُْتُه، ُمثَّ فـََرْشُت لِلنَِّيبِّ ملسو هيلع هللا ىلص فِ  يِه، ُمثَّ فَِإَذا َصْخرٌَة أَتـَيـْ

 ُمثَّ اْنطََلْقُت أَْنظُُر َما َحْوِيل، فَاْضَطَجَع النَِّيبُّ ملسو هيلع هللا ىلص  . قـُْلُت َلُه اْضَطِجْع َ� َنِيبَّ ا�َِّ 

َهْل أََرى ِمَن الطََّلِب َأَحًدا فَِإَذا َأَ� ِبرَاِعي َغَنٍم َيُسوُق َغَنَمُه ِإَىل الصَّْخرَِة يُرِيُد 

َها الَِّذي أََرْدَ�، َفَسأَْلُتُه فـَُقْلُت َلُه ِلَمْن أَْنَت َ� ُغَالُم قَاَل ِلَرُجٍل ِمْن قـُرَ  ْيٍش ِمنـْ

قـُْلُت فـََهْل أَْنَت َحاِلٌب   . فـَُقْلُت َهْل ِيف َغَنِمَك ِمْن َلَنبٍ قَاَل نـََعمْ   . َمسَّاُه فـََعَرفْـُتهُ 

َفَأَمْرتُُه فَاْعتَـَقَل َشاًة ِمْن َغَنِمِه، ُمثَّ أََمْرتُُه َأْن يـَنـُْفَض َضْرَعَها ِمَن   . لَبَـًنا قَاَل نـََعمْ 

ُه َأْن يـَنـُْفَض َكفَّْيِه، فـََقاَل َهَكَذا َضَرَب ِإْحَدى َكفَّْيِه ِ�ُألْخَرى اْلُغَباِر، ُمثَّ أََمْرتُ 

، َوَقْد َجَعْلُت ِلَرُسوِل ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِإَداَوًة َعَلى َفِمَها ِخْرَقٌة،  َفَحَلَب ِيل ُكثْـَبًة ِمْن َلَنبٍ
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فَاْنطََلْقُت ِبِه ِإَىل النَِّيبِّ ملسو هيلع هللا ىلص فـََوافـَْقُتُه َقِد  َفَصبَـْبُت َعَلى اللََّنبِ َحىتَّ بـََرَد َأْسَفُلُه،

َقَظ، فـَُقْلُت اْشَرْب َ� َرُسوَل ا�َِّ  َفَشِرَب َحىتَّ َرِضيُت ُمثَّ قـُْلُت َقْد آَن   . اْستَـيـْ

َيْطُلُبوَ�، فـََلْم يُْدرِْكَنا َأَحٌد  فَاْرَحتَْلَنا َواْلَقْومُ   .  " بـََلى   " قَاَل   . الرَِّحيُل َ� َرُسوَل ا�َِّ 

ُر ُسرَاَقَة ْبِن َماِلِك ْبِن ُجْعُشٍم َعَلى فـََرٍس َلهُ  ُهْم َغيـْ فـَُقْلُت َهَذا الطََّلُب َقْد   . ِمنـْ

 فضائل کتاب البخاري،(  .  " َال َحتَْزْن ِإنَّ ا�ََّ َمَعَنا  " فـََقاَل   . َحلَِقَنا َ� َرُسوَل ا�َِّ 

، رقم 613هم، ص فضل و املهاجرين مناقب �ب ،ملسو هيلع هللا ىلص النبی ابأصح

3652/3653 ( 

فاختاره رفيًقا له خالل رحلته احلرجة للهجرة إىل أ� بكر  ملسو هيلع هللا ىلصلقد وثق النيب 

إىل املدينة  هذه املهمة على أكمل وجه ووصالأبو بكر املدينة املنورة. وقد أجنز 

  .وسالمان املنورة �م

 هناك آية أخرى:

6  ِكَني َوالُْمَهاِجِريَن َعِة أَْن ُيْؤُتوا أُوِيل الُْقْرَىب َوالَْمَسحب لُو الَْفْضِل ِمْنُجلْم َوالّسَ َوَال َيأَْتِل أُو

ُ َغُفوٌر َرِحيم  ُ لَُجلْم َواّ�َ لَْيْصَفُحوا أََال ُتِحّبُوَن أَْن َيْغِفَر اّ�َ ِ َولَْيْعُفوا َو ِيف َسِ�يِل اّ�َ

  ]24:22[النور

أبو  سيد�، كان �بكر  أيب سيد�ابن عم  �بن أ�ثة  مسطح سيد� كانو 

عن غري  �عائشة  ةسيداليف ا�ام خاض ا مل هولكن. ملاليساعده � �بكر 

ه يف املستقبل. وعلى هذا نزلت ساعد�� أنه لن ي �فحلف أبو بكر ، قصد

وواصل مساعدته املالية. وهذه من  �أبو بكر  سيد�حنث اآلية املذكورة. مث 

 اليت نزلت فيه هذه اآل�ت. �أيب بكر  سيد�فضائل 
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30  َوَلْو ُكْنُت   "  َعِن اْبِن َعبَّاٍس ـ رضى هللا عنهما ـ َعِن النَِّيبِّ ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل

(صحيح   .  " ُمتَِّخًذا ِمْن أُمَِّيت َخِليًال َالختََّْذُت، َأَ� َبْكٍر َوَلِكْن َأِخي َوَصاِحِيب 

  )3656، رقم 614لو کنت متخذا خليال،  ملسو هيلع هللا ىلصالبخاري، �ب قول النيب 

31 يبأ يبعد من �لذين اقتدوا" :ملسو هيلع هللا ىلص عن حذيفة قال قال رسول هللا 

لذين من بعدي � اقتدوا �ب املناقب، کتاب الرتمذي، سنن( ."عمر و بکر

 )3662، رقم 834أيب بکر و عمر، ص 

32  ٌَِّر بـَْعَد َرُسوِل ا� َعْن ُحمَمَِّد اْبِن اْحلََنِفيَِّة، قَاَل قـُْلُت َألِيب َأىُّ النَّاِس َخيـْ

قَاَل ُمثَّ َخِشيُت َأْن أَُقوَل   . قَاَل قـُْلُت ُمثَّ َمْن قَاَل ُمثَّ ُعَمُر   . ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل أَبُو َبْكٍر 

ُقْلُت ُمثَّ أَْنَت َ� أَبَِة قَاَل َما َأَ� ِإالَّ َرُجٌل ِمَن اْلُمْسِلِمَني. ُمثَّ َمْن فـَيَـُقوَل ُعْثَماُن فَـ 

بو أ؛ 3671، رقم 616، ص ملسو هيلع هللا ىلص(صحيح البخاري، فضائل أصحاب النيب 

 )4629، رقم 654داؤد، �ب التفضيل، ص 

، مث كيف � أيب بكر سيد�بفضائل  �علي  سيد�كد الرواية أ هويف هذ

 ؟ينكرها اآلخرون

33  َبـَْنيَ النَّاِس ِيف َزَمِن " :َعِن اْبِن ُعَمَر ـ رضى هللا عنهما ـ قَال ُ
ُكنَّا ُخنَريِّ

ُ أََ� َبْكٍر، ُمثَّ ُعَمَر ْبَن اخلَْطَّاِب، ُمثَّ ُعْثَماَن ْبَن َعفَّاَن رضى هللا
 النَِّيبِّ ملسو هيلع هللا ىلص فـَُنَخريِّ

، رقم 614، ص ملسو هيلع هللا ىلصبکر بعد النيب أيب  فضل البخاري، صحيح( " . عنهم

3655( 

34  َعِن اْبِن ُعَمَر، قَاَل ُكنَّا نـَُقوُل ِيف َزَمِن النَِّيبِّ ملسو هيلع هللا ىلص َال نـَْعِدُل �َِِيب َبْكٍر

نَـُهْم  ُرُك َأْصَحاَب النَِّيبِّ ملسو هيلع هللا ىلص َال تـََفاُضَل بـَيـْ   . َأَحًدا ُمثَّ ُعَمَر ُمثَّ ُعْثَماَن ُمثَّ نـَتـْ
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 622عمر القرشي، ص  أيبثمان بن عفان (صحيح البخاري، �ب مناقب ع

 ) 4628، رقم 654بو داؤد، �ب التفضيل، ص أ؛ 3698، رقم 

عثمان  سيد�و  �عمر  سيد�و  �بكر  أ� سيد�أن تقول هذه األحاديث 

كانوا يعتربون حمرتمني على التوايل، واختار�م األمة  �علي سيد� و  �

لم يرتكبوا أي خطأ ومل يتعدوا على حقوق فالرتتيب،  ذلكب ملسو هيلع هللا ىلصخلفاء النيب 

  .أحد

 الصحابة ضلفأكان  أبو بكر  سيدنا

35  نـَُبايُِعَك أَْنَت فَأَْنَت َفَحِمَد ا�ََّ أَبُو َبْكٍر َوأَثـَْىن َعَلْيِه ... فـََقاَل ُعَمُر َبْل

ُرَ� َوَأَحبـَُّنا ِإَىل َرُسوِل ا�َِّ َصلَّى ا�َُّ َعَلْيِه َوَسلََّم فََأَخَذ ُعَمُر بَِيِدِه  َسيُِّدَ� َوَخيـْ

، 616، کتاب فضائل الصحابة، ص يالبخار  صحيح( ".فـََبايـََعُه َوَ�يـََعُه النَّاسُ 

 ) 3668رقم 

أفضل منا وأقرب إىل  �أيب بكر  سيد�: �عمر  سيد�قال ثر ويف هذا األ

  .ملسو هيلع هللا ىلص وفاتهه بعد ل ةخليف وهر االنيب ملسو هيلع هللا ىلص. لذلك اخت

 اريض اهللا عنهفاطمة  السيدةجنازة ّىل ص أبو بكر  سيدنا

 أيب سيد�طلب من  � اً عليّ  سيد�وقد ورد يف حديث ضعيف السند أن 

أبو  سيد�. وهذا يثبت فضل �فاطمة  السيدةأن يؤم صالة جنازة  �بكر 

 فاطمةالسيدة جنازة طلب منه أن يؤم صالة  �علي  سيد�أن  �بكر 

 :البيهقي . كما ورد يف رواية�



 مثرة العقائد | 244

36  ماتت دفنها علی ليال و أخذ بضبعي أيب عن الشعيب أن فاطمة ملا

 من �ب اجلنائز، البيهقي،کتاب. (اهعلي الصالة يف يعين هبکر الصديق فقدم

  )6896، رقم 46، ص 4 ج الولی، من امليت علی �لصالة أحق الوايل قال

 ملسو هيلع هللا ىلصالنبي زوجتي  لدااو عمر  سيدناو أبو بكر  سيدنا

حيث  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب والدا زوجيت  �عمر  سيد�و  �أبو بكر  سيد�لقد كان 

ألحد أن يسيء إليهم، فمن  وز؛ لذلك ال جيملسو هيلع هللا ىلصمن النيب  ابنتهم اتزوج

  يسيء إىل والد زوجته؟رجل سيتسامح مع 

بسبب قياد�م احلكيمة ولو كان ام والفوضى نقساالاملسلمون أمن لقد 

 أيب سيد�ضطرا�ت يف عهد االاحلكمة والسلطة حلدثت  من احكمهم خالي

  .�علي  سيد�عهد أواخر حدثت يف ما  لثم �بكر 

  عمر  سيدناأمري املؤمنني  فضائل

بن اخلطاب � له مناقب وفضائل يف احلديث، عمر سيد� أمري املؤمنني 

  ا:همن

37   َلَقْد َكاَن   " َعْن َأِيب ُهرَيـْرََة ـ رضى هللا عنه ـ قَاَل قَاَل َرُسوُل ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص

ثُوَن، فَِإْن َيُك ِيف أُمَِّيت َأَحٌد فَِإنَُّه ُعَمُر  َلُكْم ِمَن األَُمِم ُحمَدَّ   .  " ِفيَما قـَبـْ

َلُكْم ِمْن َبِين ِإْسرَائِيَل  "  ملسو هيلع هللا ىلصَعْن َأِيب ُهرَيـْرََة، قَاَل قَاَل النَِّيبُّ  َلَقْد َكاَن ِفيَمْن َكاَن قـَبـْ

ُهْم َأَحٌد فـَُعَمُر  رَِجاٌل يَُكلَُّموَن ِمْن َغْريِ َأْن َيُكونُوا أَنِْبَياَء، فَِإْن َيُكْن ِمْن أُمَِّيت ِمنـْ
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، �ب مناقب عمر بن ملسو هيلع هللا ىلصبخاري، کتاب فضائل أصحاب النيب ال(  .  " 

 ) 3689، رقم 620اخلطاب، ص 

يف األحاديث املذكورة حتت عنوان "فضائل ت وردوهناك بعض الفضائل اليت 

  ".�أيب بكر  سيد�

 عيل  سيدناصهر هو  عمر سيدنا 

علي  سيد�بنت  �أم كلثوم السيدة تزوج أنه  �عمر سيد� ومن فضائل 

 إلساءة إليه ألنمساغ لجرة. لذلك ال من اهل 17يف  �فاطمة السيدة و  �

  اختاره صهرًا له. � علياً 

 جاء يف احلديث:فقد 

38   قَاَل ثـَْعَلَبُة ْبُن َأِيب َماِلٍك ِإنَّ ُعَمَر ْبَن اخلَْطَّاِب ـ رضى هللا عنه ـ َقَسَم

ُمُروطًا بـَْنيَ ِنَساٍء ِمْن ِنَساِء اْلَمِديَنِة، فـََبِقَي ِمْرٌط َجيٌِّد فـََقاَل َلُه بـَْعُض َمْن ِعْنَدُه 

يُرِيُدوَن أُمَّ ُكْلثُوٍم   . ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص الَِّيت ِعْنَدكَ َ� أَِمَري اْلُمْؤِمِنَني َأْعِط َهَذا ابـَْنَة َرُسوِل 

(صحيح البخاري، کتاب اجلهاد و   . فـََقاَل ُعَمُر أُمُّ َسِليٍط َأَحقُّ   . بِْنَت َعِليٍّ 

 ) 2881، رقم 476السري، �ب محل النساء القرب إلی الناس يف الغزو، ص 

 كانت زوجته.  �ثوم أم كل السيدةيف هذا احلديث أن 

 :آخر حديثويف 

39 ْعُت َ�ِفًعا َوُوِضَعْت َجَنازَُة أُمِّ ُكْلثُوٍم ...  قَاَل أَنـَْبَأَ� اْبُن ُجَرْيٍج، قَاَل مسَِ

يًعا َواِإلمَ  اُم بِْنِت َعِليٍّ اْمَرأَِة ُعَمَر ْبِن اخلَْطَّاِب َواْبٍن َهلَا يـَُقاُل َلُه َزْيٌد ُوِضَعا مجَِ
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(سنن النسائي، کتاب اجلنائز، �ب اجتماع جنائز   . يـَْوَمِئٍذ َسِعيُد ْبُن اْلَعاصِ 

  )1980، رقم 278الرجال و النساء، ص 

  .�عمر  سيد� كانت زوجة �أم كلثوم السيدة ورد يف هذا الرواية أن فقد 

صرخ صهرًا له، فال داعي ألن ن �عمر  �دَ سيّ  �علي سيد� عندما اختار 

  أن نتشاجر مع بعضنا ونفرق بني املسلمني. نبغي، و�لتايل ال يونبكي

 عثامن  سيدنافضائل أمري املؤمنني 

  ثمان بن عفان � له مناقب وفضائل يف احلديث، منها:عسيد� أمري املؤمنني 

40   َأنَّ َعاِئَشَة، قَاَلْت َكاَن َرُسوُل ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص ُمْضَطِجًعا ِيف بـَْيِيت َكاِشًفا َعْن

َأَال َأْسَتِحي ِمْن   "  َفِخَذْيِه ... ُمثَّ َدَخَل ُعْثَماُن َفَجَلْسَت َوَسوَّْيَت ثَِياَبَك فـََقاَل 

حيح مسلم، کتاب فضائل الصحابة، ص (ص  . " َرُجٍل َتْسَتِحي ِمْنُه اْلَمالَِئَكُة 

  )2401/6209، رقم 1056

41  ِلُكلِّ َنِيبٍّ َرِفيٌق ِيف اْجلَنَِّة   "  َعْن َأِيب ُهرَيـْرََة، َأنَّ َرُسوَل ا�َِّ ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ قَاَل

(ابن ماجة، کتاب املقدمة، �ب فضل عثمان   . " َوَرِفيِقي ِفيَها ُعْثَماُن ْبُن َعفَّاَن 

 )109، رقم �17، ص 

42  َعْن َأِيب ُهرَيـْرََة، َأنَّ النَِّيبَّ ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ َلِقَي ُعْثَماَن ِعْنَد َ�ِب اْلَمْسِجِد فـََقاَل  

َك أُمَّ ُكْلثُوٍم ِمبِْثِل َصَداِق رُقـَيََّة "َ� ُعْثَماُن َهَذا ِجْربِيُل َأْخبَـَرِين أَنَّ ا�ََّ َقْد َزوَّجَ 

 ) 110، رقم 18ابن ماجة، کتاب املقدمة، �، ص (  . " َعَلى ِمْثِل ُصْحَبِتَها 
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 عثامن من سيدنا  ابنتيه ملسو هيلع هللا ىلصتزوج النبي 

تلو  ةواحد حىت تزوج منه ابنتيه �عثمان سيد� حيب ملسو هيلع هللا ىلص كان النيب 

 ، كما جاء يف احلديث:ىخر األ

43  َِعْن َأِيب ُهرَيـْرََة، قَاَل:َوَقَف َرُسوُل ا�َِّ َصلَّى ا�َُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى قـَْرب

ابـَْنِتِه الثَّانَِيِة الَِّيت َكاَنْت ِعْنَد ُعْثَماَن، فـََقاَل: َأال َأَ� َأميٍِّ َأال َأَخا َأميٍِّ تـََزوََّجَها 

َماُن، فـََلْو ُكنَّ َعْشرًا َلَزوَّْجتـُُهنَّ ُعْثَماَن َوَما َزوَّْجُتُه ِإال ِبَوْحٍي ِمَن السََّماِء، َوِإنَّ ُعثْ 

َرُسوَل ا�َِّ َصلَّى ا�َُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َلِقَي ُعْثَماَن ِعْنَد َ�ِب اْلَمْسِجِد، فـََقاَل:َ� 

َأنَّ ا�ََّ َعزَّ َوَجلَّ َقْد َزوََّجَك أُمَّ ُكْلثُوٍم َعَلى ِمْثِل  ُعْثَماُن، َهَذا ِجْربِيُل ُخيِْربُِين 

املعجم الكبري للطرباين مسند أم کلثوم بنت (َصَداِق رُقْـَيَة َوَعَلى ِمْثِل ُصْحَبِتَها. 

 ) 1063،رقم 436، ص 22 ج ،ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا

  يذكر هذا احلديث ثالث نقاط رئيسية:

  .ثمان بن عفان �عمن سيد�  أم كلثوم � السيدة) نكاح 1(

أنه قال: لو كان يل حيث ملسو هيلع هللا ىلص من النيب  �عثمان  سيد�) مدى قرب 2(

  عشر بنات، أحببت أن أتزوجهن واحدة تلو األخرى بعثمان.

، لذلك �رقية زوجته السيدة مع حسن السلوك كان   �عثمان سيد� ) 3(

مثل معها عامل يعلى أمل أن  �أم كلثوم السيدة أنه تزوج معه ملسو هيلع هللا ىلص قال النيب 

  .�رقية السيدة 
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عثمان  سيد�مع الرتكيز بشكل خاص؛ ألن البعض يتهم هذه النقطة ذكر أ

). ال مسح هللا لو كان األمر كذلك، فلماذا ملسو هيلع هللا ىلص�ساءة معاملة بنات الرسول (

. "فـََلْو ُكنَّ َعْشرًا َلَزوَّْجتـُُهنَّ ُعْثَمانَ "ابنته الثانية معه، وملاذا قال:  ملسو هيلع هللا ىلصيزوج النيب 

  ا.تنا�جافهذه لوم وا�ام ال أساس له وال بد من 

 ملسو هيلع هللا ىلصالنبي قرباء أمجيع أن نحب  جيب

، كما اإلسالم لىع وامات ن) الذيملسو هيلع هللا ىلصأن حنب وحنرتم مجيع أقارب النيب ( جيب

أحد منهم. يقول استثناء من اإلميان وال يصح ذا فهالتالية؛  يةاآلجاء يف 

 القرآن:

7  ََسَنًة َنِزْد لَُه ِفيَها ُحْسًنا قُْل َال أَْسمبَلُُجلْم �َلَْيِه أَْجًرا إِّالَ الَْمَودَّةَ ِيف الُْقْرَىب َوَمْن َيْقَرتِْف ح

   ]42:23[الشورى 

ويرى بعض الناس أن هذا ال يعين إال أهل البيت، ولكن الصحيح أن كلمة 

على ) الذين ماتوا ملسو هيلع هللا ىلص" هنا كلمة عامة تشمل مجيع أقارب النيب (قرىبال"

  .اإلسالم

  ، مثًال:ملسو هيلع هللا ىلصالذين كانوا أقرب إيل النيب قر�ء األ جيب أن حنبلذلك 

 ،عائشةالسيدة و  ،خدجيةالسيدة  :) مثلملسو هيلع هللا ىلصمجيع زوجات الرسول ( •

  (�). نحفصة وغريهالسيدة و 

والسيدة زينب، والسيدة فاطمة، السيدة ): ملسو هيلع هللا ىلصمجيع بنات الرسول ( •

  .أم كلثوم �والسيدة رقية، 
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 سيد�عبد هللا،  سيد�إبراهيم،  سيد�أي  )ملسو هيلع هللا ىلص(مجيع أبناء الرسول  •

  قاسم �.

عثمان رضي هللا  سيد�و  اً علي سيد�) أي ملسو هيلع هللا ىلصمن أصهار النيب ( ال� كُ  •

  عنهما.

احلسني  سيد�حسن و  سيد�) أي ملسو هيلع هللا ىلصالرسول (سباط من أ ال� كُ  •

  رضي هللا عنهما.

عمر رضي هللا  سيد�بكر و  أيب سيد�مثل ) ملسو هيلع هللا ىلصالنيب (زوجات آ�ء  •

  عنهما.

  اليت مت ذكرها �لتفصيل. ةديالعقه حديثاً خبصوص هذ 43آ�ت و  7هذه ف

  



 

 املبحث التاسع عشر

  اخلالفة

  لي:ي ام، والتفاصيل كةديعقاله حديثًا خبصوص هذ 12سنقدم 

هذه القضية صراًعا داخلًيا  تر �أ مهمة يف �ريخ املسلمني، لقداخلالفة قضية 

. � الصحابةزمن بني املسلمني. ومع ذلك، كانت هذه القضية موجودة يف 

ا ال توجد خالفة وال هي قضية، لكن بعض الناس يتمسكون �واآلن 

  بني املسلمني من خالل إ�رة هذه القضية دون داع. تفرقةاليهدفون و 

جيب على املسلمني أن ينحيوا هذه القضا� جانبًا وأن يشاركوا يف تطوير 

ن بالدهم. يف الوقت احلاضر، يناقش األوروبيون األمور بشكل مشرتك وحيلو 

احملاد�ت خالل قضا�هم، لكن املسلمني غري قادرين على حل قضا�هم 

  ، بل إ�م خيلقون قضا� جديدة بدالً من ذلك.واحلوارات

 ن اخلالفةعما يقول اإلسالم 

، بل جيب على البالد نفسه كحاكمفرض أن يألحد يرى اإلسالم أنه ال جيوز 

ن خليفتهم �إلمجاع. ومع لناس يف االعتبار؛ لذلك اختار املسلمو اأخذ رأي 

هو األفضل  )�(بكر  إىل أن أ�يف مناسبات خمتلفة ملسو هيلع هللا ىلص ذلك، أشار الرسول 

  هلذا املنصب.
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 أن لديه ضامنات بخصوص اخلالفة عيل سيدنا نفى 

،  لديه ضما�ت خبصوص اخلالفةكانت  هعلي � نفسه أنسيد� نفى لقد 

  يف احلديث:كما جاء 

1  َفَة قَاَل قـُْلُت ِلَعِليِّ ْبِن َأِيب طَاِلٍب َهْل ِعْندَُكْم ِكَتاٌب قَاَل َال َعْن َأِيب ُجَحيـْ

ِإالَّ ِكَتاُب ا�َِّ أَْو فـَْهٌم أُْعِطَيُه َرُجٌل ُمْسِلٌم أَْو َما ِيف َهِذِه الصَِّحيَفِة قَاَل قـُْلُت َفَما 

اْلَعْقُل َوَفَكاُك اْألَِسِري َوَال يـُْقَتُل ُمْسِلٌم ِبَكاِفٍر. (صحيح  ِيف َهِذِه الصَِّحيَفِة قَالَ 

  )111، رقم 24البخاري، �ب کتابة العلم، ص 

لكنه ، و الفةعن أي وثيقة تتعلق �خل �علي  سيد�، ُسئل يف هذا احلديث

 نفى امتالكه.

  هناك حديث آخر:

2  ََعْن َعاِمِر ْبِن َواثَِلَة قَال  ُ َسَأَل َرُجٌل َعِلي�ا َهْل َكاَن َرُسوُل ا�َِّ َصلَّى ا�َّ

َعَلْيِه َوَسلََّم ُيِسرُّ إِلَْيَك ِبَشْيٍء ُدوَن النَّاِس فـََغِضَب َعِليٌّ َحىتَّ اْمحَرَّ َوْجُهُه َوقَاَل 

َثِين ِ�َرْ  َر أَنَُّه َحدَّ ًئا ُدوَن النَّاِس َغيـْ َبِع َكِلَماٍت َوَأَ� َوُهَو ِيف َما َكاَن ُيِسرُّ ِإَيلَّ َشيـْ

اْلبَـْيِت فـََقاَل َلَعَن ا�َُّ َمْن َلَعَن َواِلَدُه َوَلَعَن ا�َُّ َمْن َذَبَح ِلَغْريِ ا�َِّ َوَلَعَن ا�َُّ َمْن 

(سنن النسائي، کتاب الضحا�،  . آَوى ُحمِْدً� َوَلَعَن ا�َُّ َمْن َغيـََّر َمَناَر اْألَْرضِ 

 )4427رقم  ،614 ص وجل، عز ن ذبح لغري هللا�ب م

نفسه وجود أي وصية أو وثيقة  �علي  سيد�نفى يف هذا احلديث أيضًا 

رضي علي  سيد�تتعلق �خلالفة، فلماذا كثرة االحتجاج من اآلخرين أن عنده 

أصدر وصية بشأن خالفته؟ ويؤيد  ملسو هيلع هللا ىلصاخلليفة األول وأن النيب هو  هللا عنه
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 �علي سيد� فة حيث قام الاخل �بكر  أيب سيد�ويل ذلك رده بعد ت

الناس خليفة، اختاره  �عثمان  سيد�بعد استشهاد مث �لبيعة على يده. 

أن لكنه نفى ذلك يف البداية وقبله بعد إصرارهم. إنه يدل على أنه مل حيب 

  األمة.لصاحل يصبح خليفة، بل قبل هذا املنصب �رد إصرار الناس و 

علي  سيد�ل، ال جدوى من االحتجاج على أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص أصدر وصية لذلك

، خاصة بعد مرور أربعة عشر قر�، فال داعي النقسام املسلمني يف هذه �

 القضية.

3  َعَلْيِه َوَسلََّم ِديَنارًا َوَال ِدْرَمهًا َعْن َعاِئَشَة قَاَلْت ُ َما تـََرَك َرُسوُل ا�َِّ َصلَّى ا�َّ

(صحيح مسلم، �ب ترک الوصية مل ليس . َوَال َشاًة َوَال بَِعريًا َوَال أَْوَصى ِبَشْيءٍ 

 )1635/4229 رقم ،717 ص ،هل يوصی شیء هل

4  ُوا ِعْنَد َعاِئَشَة َأنَّ َعِلي�ا َكاَن َوِصي�ا فـََقاَلْت َعْن اْألَْسَوِد ْبِن يَزِيَد قَاَل ذََكر

َمَىت أَْوَصى إِلَْيِه فـََقْد ُكْنُت ُمْسِنَدتَُه ِإَىل َصْدرِي َأْو قَاَلْت َحْجرِي َفَدَعا 

ِ�لطَّْسِت فـََلَقْد اْخنََنَث ِيف َحْجرِي َوَما َشَعْرُت أَنَُّه َماَت َفَمَىت أَْوَصى ِإلَْيِه؟ 

رقم ، 717 ص ،هل يوصی شیء همسلم، �ب ترک الوصية مل ليس ل (صحيح

1636/4231( 

  تعلق �خلالفة.ت�ي وصية لف مل خيملسو هيلع هللا ىلص  أن النيب نين احلديثيهذيف 

 خليفة  بكر  أيب سيدناإىل اختيار  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  أشار

العديد من األحاديث إىل  أحداً ليكون خليفة، لكنه أشار يفملسو هيلع هللا ىلص خيرت النيب  مل

 . وهذه بعض األحاديث:� ربك يبأ



 253 |: اخلالفةعشر لتاسعاملبحث ا

5  َعْن ُحمَمَِّد ْبِن ُجبَـْريِ ْبِن ُمْطِعٍم َعْن أَبِيِه َأنَّ اْمرَأًَة َسأََلْت َرُسوَل ا�َِّ َصلَّى

ًئا فََأَمَرَها َأْن تـَْرِجَع إِلَْيِه فـََقاَلْت �َ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َشيـْ َرُسوَل ا�َِّ أَرَأَْيَت ِإْن ِجْئُت  ا�َّ

فـََلْم َأِجْدَك قَاَل َأِيب َكأَنـََّها تـَْعِين اْلَمْوَت قَاَل فَِإْن ملَْ جتَِِديِين فَْأِيت َأَ� َبْكٍر. 

، رقم 1051(صحيح مسلم،�ب من فضائل أيب بکر، ص 

2386/6179( 

6  َعَلْيِه َوَسلََّم ِيف َمَرِضِه اْدِعي ُ َعْن َعاِئَشَة قَاَلْت قَاَل ِيل َرُسوُل ا�َِّ َصلَّى ا�َّ

ِيل أََ� َبْكٍر أََ�ِك َوَأَخاِك َحىتَّ َأْكُتَب ِكَتاً� فَِإّينِ َأَخاُف َأْن يـََتَمىنَّ ُمَتَمنٍّ َويـَُقوُل 

 من �ب مسلم، صحيح(. َواْلُمْؤِمُنوَن ِإالَّ َأَ� َبْكرٍ  قَاِئٌل َأَ� َأْوَىل َوَ�َْىب ا�َُّ 

 )2387/6181 رقم ،1051 ص بکر، أيب فضائل

كتابتها كانت عن خالفة ملسو هيلع هللا ىلص   أن الوثيقة اليت أراد النيب نين احلديثيهذيف 

بكر  أ� سيد�؛ لذلك دعا �علي  سيد�، وليس عن �بكر  أيب سيد�

بكر خليفة،  أن املسلمني لن يعينوا إال أ�ملسو هيلع هللا ىلص توقع النيب وابنه. �نياً:  �

 وحتقق هذا فيما بعد. ومع ذلك، مل يصدر أي وصية خبصوص اخلالفة.

7  ََّمَرُضُه فـََقاَل  َعْن َأِيب ُموَسى قَاَل َمِرَض النَِّيبُّ َصلَّى ا�َُّ َعَلْيِه َوَسلََّم فَاْشَتد

ُمُروا أََ� َبْكٍر فـَْلُيَصلِّ ِ�لنَّاِس قَاَلْت َعاِئَشُة ِإنَُّه َرُجٌل َرِقيٌق ِإَذا قَاَم َمَقاَمَك ملَْ 

َيْسَتِطْع َأْن ُيَصلَِّي ِ�لنَّاِس قَاَل ُمُروا أََ� َبْكٍر فـَْلُيَصلِّ ِ�لنَّاِس فـََعاَدْت فـََقاَل ُمرِي 

ْلُيَصلِّ ِ�لنَّاِس فَِإنَُّكنَّ َصَواِحُب يُوُسَف فََأَ�ُه الرَُّسوُل َفَصلَّى ِ�لنَّاِس ِيف أََ� َبْكٍر فَـ 

(صحيح البخاري، �ب أهل العلم و الفضل . َحَياِة النَِّيبِّ َصلَّى ا�َُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

  )678، رقم 110أحق �إلمامة، ص 
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ؤم ثالث مرات أن ي �بكر  أيب سيد�من  ملسو هيلع هللا ىلصيف هذا احلديث، طلب النيب 

الصالة مامة على أن أ� بكر كان أفضل إلشارة الصالة، وهو نوع من اإل

 هذه األحاديث، اختاره الصحابة خليفةفلملسلمني. ا قيادة�لتايل لو 

  .للمسلمني

 الفاتاخلاتباع اخللفاء الراشدين يف  جيب

بعوا يف القضا� تّ ورد يف هذا احلديث أن اخللفاء الراشدين جيب أن يُـ  وقد

 اخلالفية.

8  عن اْلِعْرَ�َض ْبَن َسارِيََة ... فـََقاَل قَاِئٌل َ� َرُسوَل ا�َِّ َكَأنَّ َهِذِه َمْوِعَظُة

َنا فـََقاَل أُوِصيُكْم بِتَـْقَوى ا�َِّ َوال سَّْمِع َوالطَّاَعِة َوِإْن َعْبًدا ُمَودٍِّع َفَماَذا تـَْعَهُد إِلَيـْ

َحَبِشي�ا فَِإنَُّه َمْن يَِعْش ِمْنُكْم بـَْعِدي َفَسيَـَرى اْخِتَالفًا َكِثريًا فـََعَلْيُكْم ِبُسنَِّيت َوُسنَِّة 

َها ِ�لنـََّواِجِذ. (سنن أيب  اْخلَُلَفاِء اْلَمْهِديَِّني الرَّاِشِديَن َمتَسَُّكوا ِ�َا َوَعضُّوا َعَليـْ

؛ سنن 4607، رقم 651لزوم السنة، ص  داود، کتاب السنة، �ب يف

 )2678الرتمذي، رقم 

مثل هذه املواقف أوصا� يف ، لذلك هأنه ستظهر خالفات بعدملسو هيلع هللا ىلص النيب يقول 

  اخللفاء الراشدين. ةتمسك بطريقنأن 

 باإلمجاع خليفةً   أبو بكر سيدنا اختري 

9  َفَحِمَد ا�ََّ أَبُو َبْكٍر َوأَثـَْىن َعَلْيِه ... فـََقاَل ُعَمُر َبْل نـَُبايُِعَك أَْنَت فَأَْنَت

ُرَ� َوَأَحبـَُّنا ِإَىل َرُسوِل ا�َِّ َصلَّى ا�َُّ َعَلْيِه َوَسلََّم فََأَخَذ ُعَمُر بَِيِدِه  َسيُِّدَ� َوَخيـْ
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 ،616 ص الصحابة، فضائل کتاب البخاري، حصحي(. فـََبايـََعُه َوَ�يـََعُه النَّاسُ 

 ) 3668 رقم

�إلمجاع هلم أمريًا بكر �  سيد� أ�وا ويف هذا احلديث أن الصحابة اختار 

على اخلالفة أمر غري  �بكر  أيب سيد�. لذلك لوم هوقاموا �لبيعة على يد

  مقبول.

كان متفوقًا على مجيع الصحابة   �بكر  أ� سيد�أن هذا احلديث يقول 

ُعّني لذلك ؛ لطول صحبته وكربه يف السن ذو خربةان وكملسو هيلع هللا ىلص قربه من النيب ل

  .تفاق�ال خليفة جلميع املسلمني

 بكر  أيب سيدناعىل يد  عيل  سيدنابايع 

، ويذكره احلديث التايل �بكر  أيب سيد�على يد  �علي سيد�  قد �يع

 من صحيح البخاري �لتفصيل:

10  َاْستَـْنَكَر َعِليٌّ ُوُجوَه النَّاِس، فَاْلَتَمَس ُمَصاَحلََة َأِيب َبْكٍر "...  َعْن َعاِئَشة

فـََقاَل َعِليٌّ َألِيب َبْكٍر َمْوِعُدَك اْلَعِشيَُّة   َوُمَبايـََعَتُه، َوملَْ َيُكْن يـَُباِيُع تِْلَك اَألْشُهَر ...

َعةِ  ، فـََلمَّا َصلَّى أَبُو َبْكٍر الظُّْهَر َرِقَي عَ   . لِْلبَـيـْ َلى اْلِمنـَْربِ، فـََتَشهََّد َوذََكَر َشْأَن َعِليٍّ

َعِة، َوُعْذرَُه ِ�لَِّذي اْعَتَذَر إِلَْيِه، ُمثَّ اْستَـْغَفَر، َوَتَشهََّد َعِليٌّ فـََعظََّم  َوَختَلَُّفُه َعِن اْلبَـيـْ

اَسًة َعَلى َأِيب َبْكٍر، َوَال َحقَّ َأِيب َبْكٍر، َوَحدََّث أَنَُّه ملَْ َحيِْمْلُه َعَلى الَِّذي َصَنَع نـَفَ 

َنا،  ِإْنَكارًا لِلَِّذي َفضََّلُه ا�َُّ بِِه، َوَلِكنَّا نـََرى لََنا ِيف َهَذا اَألْمِر َنِصيًبا، فَاْستَـَبدَّ َعَليـْ

ِإَىل  وََكاَن اْلُمْسِلُمونَ   . فـََوَجْدَ� ِيف أَنـُْفِسَنا، َفُسرَّ ِبَذِلَك اْلُمْسِلُموَن َوقَاُلوا َأَصْبتَ 
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(البخاري، کتاب املغازي، �ب غزوة  " . َعِليٍّ َقرِيًبا، ِحَني رَاَجَع اَألْمَر اْلَمْعُروفَ 

  )4240، رقم 719خيرب، ص 

  هناك نقطتان مهمتان يف هذا احلديث: 

  .�بكر  أيب سيد�أخريًا �لبيعة على يد  �علي  سيد�) قام 1(

أبو  سيد�و  �بكر  أيب سيد�مبزا� وفضائل  �ي عل سيد�) اعرتف 2(

  وفضائله. �علي  سيد�اعرتف مبزا� أيضاً  �بكر 

ها�ن الشخصيتان تصاحلتا فيما بينهما؛ لذلك جيب علينا أيًضا أن نتصاحل 

ني ولن يتوقف ونتحد. ألننا إذا متسكنا �خلالفات القدمية سنبقى منقسم

  اخلالف بني املسلمني.

 معارضة خليفة معنيَّ ال جيوز  

؛ ألنه يسبب الفوضى كما جاء يف اخلليفةوالثورة ضد  ال جيوز االختالف

 احلديث:

11  َعْن َعْبِد الرَّْمحَِن ْبِن َعْبِد َربِّ اْلَكْعَبِة ... َوَمْن َ�َيَع ِإَماًما فََأْعطَاُه َصْفَقَة

. َوَمثَرََة قـَْلِبِه فـَْلُيِطْعُه ِإْن اْسَتطَاَع فَِإْن َجاَء آَخُر يـَُنازُِعُه َفاْضرِبُوا ُعُنَق اْآلَخرِ يَِدِه 

(صحيح مسلم، کتاب اإلمارة، �ب وجوب الوفاء ببيعة اخلليفة األول فاألول، 

  )1844/4776، رقم 828ص 
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لك، ال مربر طاعته. لذإيقول هذا احلديث أنه مبجرد تعيني اخلليفة، جيب 

بعض الناس يف قضية اخلالفة ويقسمون املسلمني إىل فعل إطالقًا ملا ي

  جمموعات.

 مدة اخللفاء اخلمسة

  وقد ورد يف احلديث أن اخلالفة الراشدة ستستمر ثالثني سنة:

12  َثالَثُوَن َسَنًة ُمثَّ ِخالََفُة النـُّبُـوَِّة   "  َعْن َسِفيَنَة، قَاَل قَاَل َرُسوُل ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص

قَاَل َسِعيٌد قَاَل ِيل َسِفيَنُة أَْمِسْك   .   " َمْن َيَشاُء  - َأْو ُمْلَكُه  -يـُْؤِيت ا�َُّ اْلُمْلَك 

قَاَل َسِعيٌد   . َعَلْيَك َأَ� َبْكٍر َسنَـتَـْنيِ َوُعَمَر َعْشرًا َوُعْثَماَن اثـْنَـَىتْ َعْشرََة َوَعِليٌّ َكَذا 

قَاَل    . َسِفيَنَة ِإنَّ َهُؤَالِء يـَْزُعُموَن َأنَّ َعِلي�ا َعَلْيِه السََّالُم ملَْ َيُكْن ِخبَِليَفٍة قـُْلُت لِ 

(أبو داؤد، کتاب السنة، �ب يف   َكَذَبْت َأْسَتاُه َبِين الزَّْرقَاِء يـَْعِين َبِين َمْرَواَن.

  )4646، رقم 656اخللفاء، ص 

  عاًما.ثالثني ستستمر راشدة ن اخلالفة اليقول هذا احلديث أ

  أ�م 10أشهر،  3خالفة سيد� أبو بكر �: سنتان، ) 1(

   هـ11ربيع األول  12من 

  هـ13مجادى اآلخرة  22إىل 

  م632يونيو  7من 

  م634أغسطس  23إىل

  أ�م 4أشهر ،  6سنوات،  10 خالفة سيد� عمر �:) 2(

   هـ13مجادى اآلخرة  22من 

  هـ23ذو احلجة  26إىل 

   م634أغسطس  23من 

  م644نوفمرب  3إىل 
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  يوًما 22شهرًا،  11سنة،  11 خالفة سيد� عثمان �:) 3(

   هـ24حمرم  3من 

  هـ35ذو احلجة  25إىل 

   م644نوفمرب  9من 

  م656يونيو  24إىل 

  يوًما 25أشهر،  8سنوات،  4 خالفة سيد� علي �:) 4(

   هـ35ذو احلجة  26ن م

    هـ40رمضان  21إىل 

   م656يونيو  25من 

  م661يناير  28إىل 

  أ�م 3أشهر،  6 خالفة سيد� حسن �:) 5(

   هـ40رمضان  22من 

  هـ41ربيع األول  25إىل 

   م661يناير  29من 

  م661يوليو  29إىل 
  

  .ةديالعق هحديثًا خبصوص هذ 12قد ذكر� 



 

 املبحث العشرون

 من هو الويل؟

  لي:ي ام، والتفاصيل كةديعقاله أحاديث خبصوص هذ 5آ�ت و  4سنقدم 

ويل رجل تقي يؤمن ��، ويعمل �لشريعة �تقان، ويتعامل مع الناس ال

  متاماً، وخياف هللا.�حسان، ويبتعد عن احملرمات 

؛ نو مزيفهم أولياء ليسوا وليا، بل الوالية الذين ال يتبعون الشريعة ويظهرون إن 

جاء يف فقد العراة ولًيا، وهذا غريب. اذيب حىت أن بعض الناس يعتربون ا�

 احلديث:

1 قال يف حجة الوداع، أال إن  ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أن ...عن عبيد بن عمري

 رمضان يصوم و هعلي کتبت اليت اخلمس الصلوات يقيم من املصلون أولياء هللا

 جيتنب و اهحيتسب همال زکاة يعطي و حق هعلي هأن يری هصوم حيتسب و

 ص ،1 ج اإلميان، کتاب للحاکم، املستدرک. (اهعن هللا �ی التی الکبائر

کتاب اجلنائز، �ب ما جاء يف استقبال   البيهقي، سنن ؛197 رقم ،127

  )6723، رقم 573، ص 3القبلة �ملوتی، ج 

الزكاة ويبتعد عن  يدؤ ويف هذا احلديث أن الويل هو من يصلي ويصوم، وي

الكبائر. ومن مل يفعل هذه األعمال ومل يبتعد عن الكبائر فال ميكن أن يكون 

  وليا.
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 فقد جاء يف القرآن الكرمي:

  1 َِوَال ُهْم َيْحَزُنوَن أََال إ ْ ِ َال َخْوٌف �َلَْهلِ الَِّذيَن َآَمُنوا َو�َحبُنوا َيّتَُقوَن  ّنَ أَْولَِياَء اّ�َ

  ِلَِك ُهَو الَْفْوُز الَْعظ ِ ذَ ْنَيا َوِيف اْآلَِخَرِة َال َتْبِديَل لِ�َلَِماِت اّ�َ يُم لَُهُم الُْبْشَرى ِيف الَْحَياِة الّدُ

 ]64-10:62 يونس[

زن. �نياً: الويل من حين الويل ال خياف وال : إوالأتذكر نقطتني؛ اآلية هذه 

ولياً، وكذلك من ال  لذلك ال ميكن أن يكون غري املؤمن، يهقتيؤمن �� وي

 يتقي وال يتبع الشريعة قد ال يكون ولياً.

  2 ُكْم [الحجرات ِ أَتَْقا   ]49:13إِّنَ أَْكَرَمُكْم ِعْنَد اّ�َ

  .هلالج لج تقول هذه اآلية أن األكثر تقوى هو أكرم عند هللا

 آلخرةاصحبته ر ذكّ تُ هو الذي  الويل

جاء يف فقد . وتبعد املرء من الدنيا آلخرةاصحبته ر ذكّ تُ الذي  الويلإمنا 

 احلديث:

2  من: ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول سئل: يمهقال إبرا ملسو هيلع هللا ىلصَعْن ابن عباس عن النيب 

 هللا قول �ب الکربی، النسائي سنن. (هللا ذکر رؤا إذا الذين قال ؟هللا أولياء

 ) 11171، رقم 124، ص 10 ج ،هللا أولياء إن أال: تعالی

3  َعْت َرُسوَل ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص يـَُقوُل َال أُنـَبُِّئُكْم "أَ  َعْن َأْمسَاَء بِْنِت يَزِيَد، أَنـََّها مسَِ

وا ذُِكَر ا�َُّ َعزَّ "ِخَيارُُكُم الَِّذيَن ِإَذا ُرءُ  قَاَل   .اُلوا بـََلى َ� َرُسوَل ا�َِّ قَ   . " ِخبَِيارُِكمْ 

 رقم ،601 ص ،هل ه(ابن ماجة، کتاب الزهد، �ب من ال يؤب  .  " َوَجلَّ 

4119( 
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ن هللا. لذلك جيب أحبته ص ذكرتمن ر منكم اوهذه األحاديث تقول إن اخلي

  هللا.ته رؤي من يذكرك اينالروحرشد يكون امل

 ولياً   يمكن أن يكونمن ال يتبع الرشيعة ال

، لكنهم ال اءوليأمن الناس الذين يدعون أ�م بعض يف الوقت احلاضر، هناك 

ون الزكاة، بل يستمرون يف خداع الناس ؤتيلتزمون �لصالة، وال يصومون، وال ي

ني، ادعمثل هؤالء اخليف معرفة خنطئ ال واحلصول على املال منهم. ينبغي أن 

  هم.صحبتوجيب أن نتجنب 

  وأصحابه ملسو هيلع هللا ىلص من النبيفضل أالويل ال يمكن أن يكون 

الصحابة قد رأوا الرسول الكرمي  منزلة الويل أقل من مكانة الصحابة، ألن إن

 ميكن ، لذلك فالويل الملسو هيلع هللا ىلصيل الرسول الكرمي ، ومل يَر الو �إلميان وساعدوه ملسو هيلع هللا ىلص

  .� من الصحابةفضل أأن يكون 

 فضائل مجيع الصحابة، ولكن ال ملسو هيلع هللا ىلص: لقد وصف الرسول الكرمي �نياً 

ميكنهم أن يصلوا إىل مرتبة  ، الولياء رفعة ومنزلة، فمهما ذهب األولياءلأل

  . � الصحابة

رضي  الصحابةعلى  م�م يتفوقو�ولياء �األينسب بعض الناس فضائل إىل و 

 ديث:كما جاء يف احل. صحيحب. هذا ليس هللا عنهم

4  ا�ََّ ِيف َأْصَحاِيب "ا�ََّ   َعْن َعْبِد ا�َِّ ْبِن ُمَغفٍَّل، قَاَل قَاَل َرُسوُل ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص 

ا�ََّ ا�ََّ ِيف َأْصَحاِيب َال تـَتَِّخُذوُهْم َغَرًضا بـَْعِدي َفَمْن َأَحبـَُّهْم فَِبُحيبِّ َأَحبـَُّهْم َوَمْن 
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أَبـَْغَضُهْم فَِببـُْغِضي أَبـَْغَضُهْم َوَمْن آَذاُهْم فـََقْد آَذاِين َوَمْن آَذاِين فـََقْد آَذى ا�ََّ 

" (مسند اإلمام أمحد، �ب حديث عبد . ى ا�ََّ فـَُيوِشُك َأْن َ�ُْخَذُه َوَمْن آذَ 

 )20026، رقم 42، ص 6 ج املزين، مغفل بن هالل

   .أصحابه اإلساءة إىلن �مل شديد ع ملسو هيلع هللا ىلصالنيب �ى 

 هناك حديث آخر: 

5  ْعُت ْعُت َجاِبَر ْبَن َعْبِد ا�َِّ يـَُقوُل مسَِ َرُسوَل ا�َِّ َصلَّى ا�َُّ َعَلْيِه َوَسلََّم مسَِ

يـَُقوُل َال َمتَسُّ النَّاُر ُمْسِلًما َرآِين َأْو َرَأى َمْن َرآِين. (سنن الرتمذي، �ب ما جاء 

/  12(ج  - ) 3858، رقم 872 ص ،هو صحب ملسو هيلع هللا ىلصفضل من رای النيب  يف

 )356ص 

، لذلك لائفضهذه الللويل صل حي الصحابة، والل ائهذه األحاديث تذكر فض

  .الكبار األولياءأفضل من الصحايب األقل مرتبة إن 

 ة من الويلكرامالت وثبيمكن 

، وإذا حدث شيء على يد نيب يسمى معجزةعادة إذا حدث شيء خارق لل

العادة ، وإذا ثبت شيء خارق ةكراماسم اليطلق عليه وّىل من عادة خارق لل

  مسلم يسمى االستدراج.من رجل غري 

ميكن أن حيدث شيء خارق للطبيعة على يد ويل. لكن ضع يف اعتبارك لذلك 

كرامات، لكن ال صحة فيها، لذلك جيب أن الأن الكثري من الناس يدعون 

  حنذر منها يف هذا العصر.
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 من هذه اآلية القرآنية:ة ماالكر  تثبتلقد 

  3 3:37الِْمْحَراَب َوَجَد ِعْنَدَها ِرْزقًا [آل عمران �ُلََّما َدَخَل �َلَْيَها َزَكِريَّا[  

بغري ا مثرات ديهلولية، توفرت ن مرمي عليها السالم مل تكن نبيا، بل كانت إ

  .ةموامسها وهي كرام

 وليا مكن أن يكونمن ال يؤمن باهللا ال ي

يتمسكون هناك الكثري من الناس يف العامل اليوم من ال يؤمنون �� وال 

هم هللا. إىل  لو صو اليتورطون يف الكفر والشرك، لكنهم يدعون بل يد �لتوح

متائمهم �مر هللا مما جيعل نفع يقيمون الشعائر ويعطون الناس التمائم وأحياً� ت

  .م� عتقاد� ويبدأ الناس يف اإل اءوليأالناس يظنون أ�م 

طاعة ال، وال مياناإلتوحيد، وال الولكن جيب التنبه إىل أنه ما مل يكن هناك 

من هللا، فال ينبغي مهلة نه لك�.  األوامر هللا، فال ميكن أن يكون املرء ولي

هؤالء األشخاص، بل جيب أن يتجنبهم، فمن احملتمل جًدا أن  تبعيألحد أن 

 ك بسبب القرب منهم. يقول القرآن:من ميانسلب اإلي

  4 َوَال ُهْم َيْحَزُنوَن ْ ِ َال َخْوٌف �َلَْهلِ الَِّذيَن َآَمُنوا َو�َحبُنوا َيّتَُقوَن  أََال إِّنَ أَْولَِياَء اّ�َ

  ِلَِك ُهَو الَْفْوُز الَْعظ ِ ذَ ْنَيا َوِيف اْآلَِخَرِة َال َتْبِديَل لِ�َلَِماِت اّ�َ يُم لَُهُم الُْبْشَرى ِيف الَْحَياِة الّدُ

 ]64-10:62 يونس[

يكون  يف هذه اآلية أن يكون له إميان، والشرط الثاين أنللويل الشرط األول 

  كون ولياً.كن أن يبدو�ا ال ميو ، ياّ تقم

 تفصيل.�ل هارأيتقد ، قيدةعاله أحاديث عن هذ 5آ�ت و  4كانت هذه ف



 

 املبحث احلادي والعشرون

 املالئكة

  :فيما يليتفصيل وال. ةديعقاله أحاديث عن هذ 3آ�ت و  9هناك 

املرء مؤمناً، وأحدها كون إلميان بستة أمور ي�ذكر يف �ب اإلميان أن يُ س

  املالئكة.عن تفصيل الذكر هنا ن�ملالئكة، اإلميان 

  عقيدة الطحاوية:اليف 

 هري اآلخر، والقدر خ ومي، ومالئکته، وکتبه، ورسله، وال�� انميهو اإل انميواإل"

  )15ص  66الطحاوية، رقم:  دةي(العق "وشره وحلوه ومره.

  أن اإلميان بستة أمور جيعل اإلنسان مؤمناً، وأحدها اإلميان �ملالئكة.

  اإلميان.مبحث إىل التفاصيل الباقية يف  انظر

 نورالوا من قلُخ  املالئكة

نور،  المن ن و قلو خاملعن العصيان و  وناملعصوم، هم خلق هللامن  املالئكةإن 

  كما ورد يف احلديث:
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1  َعْن َعاِئَشَة قَاَلْت قَاَل َرُسوُل ا�َِّ َصلَّى ا�َُّ َعَلْيِه َوَسلََّم ُخِلَقْت اْلَمَالِئَكُة

ِمْن نُوٍر َوُخِلَق اْجلَانُّ ِمْن َمارٍِج ِمْن َ�ٍر َوُخِلَق آَدُم ِممَّا ُوِصَف َلُكْم. (صحيح 

  2996 ، رقم 1295مسلم، �ب يف أحاديث متفرقة، �ب الزهد، ص 

/7495(  

  نار.الاجلن من خلقت نور و المن وا يف هذا احلديث أن املالئكة خلق

 مالئكة يف القرآنأربعة وقد ورد ذكر 

إال هللا، لكن أربعة منهم   م �لضبطهعدد كثري، ال يعلمعددهم  املالئكة إن 

  :اللمالئكة راكب

  عليه السالمجربيل  سيد�

  ائيل عليه السالمكمي سيد�

  ليه السالمإسرافيل ع سيد�

  عليه السالمعزرائيل  سيد�

أما سيد� ائيل (عليهما السالم) مذكوران يف اآلية التالية. كجربئيل وميسيد� 

. ألنبياءإىل ا، وكانت وظيفته إيصال الوحي مرتبة ةكئالاملهو أعظم فجربيل 

طلب وهذا �مر هللا فال جيوز أن يُ  ل املطر.إنزاهي فائيل كمي سيد�وظيفة وأما 

 .لمطرل حدههللا سبحانه و ندعو أن  بل لنا ائيل أن ينزل املطركمي سيد�من 
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حرام يف  ذا. وهواختياره املطر ويعتقدون أن املطر بيدهإله يعبدون فإن الكفار 

  اإلسالم.

 :ذا األمرفيما يلي بعض اآل�ت املتعلقة �

  1 َوَمَالئَِكِتِه ِ َ �َُدّوٌ لِلْ�َحبِفِريَن َمْن �َحبَن �َُدّوًا ِ�َّ يَل َوِمي�َحبَل فَِإّنَ اّ�َ َوُرُسلِِه َوِجْربِ

  ]2:98[البقرة 

  2 البقرة] ِ لَُه �ََ� قَلِْبَك بِِإذِْن اّ�َ يَل فَِإنَُّه َنّزَ   ]2:97قُْل َمْن �َحبَن �َُدّوًا لِِجْربِ

  ائيل مذكوران يف هاتني اآليتني.كجربائيل وميفإن 

 ئيل عزرا ملك املوت

، يقوم �ذا العمل هو امللك املوّكل بقبض األرواحسيد� عزرائيل عليه السالم 

سيد� عزرائيل عليه هللا، واملوت واحلياة من عمل هللا وحده، ولكن ذن �

  حلياة.للصحة وا وحدههللا علينا أن ندعو . ف�مر هللايقوم �ذا العمل السالم 

 يقول القرآن:

  3 َِّل بُِكْم ُثّمَ إَِىل َربُِّجلْم ُتْرَجُعوَن [السجدةقُْل ُكْم َملَُك الَْمْوِت الَِّذي ُو�  َيَتَوفَّا

32:11[  

  4 ُطوَن [األنعام   ]6:61 َحّىتَ إِذَا َجاَء أََحَدُكُم الَْمْوُت َتَوفَّْتُه ُرُسلَُنا َوُهْم َال ُيَفّرِ

وقت املوت ال ميكن  يءأنه عندما جيويقول ذكر ملك املوت تهذه اآلية 

  �جيله ولو للحظة.
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  افيلارس  ذكر

صور نفخ يف الر، سيو صنفخ الهو امللك املوّكل بعليه السالم إسرافيل سيد� 

 :الكرمي يقول القرآن، كما ةساعالقيام يوم 

  5 َماَواِت َوَمْن ِيف اْألَْرِض وِر فََفِزعَ َمْن ِيف الّسَ   ]27:87[النمل َوَيْوَم ُيْنَفُخ ِيف الّصُ

  6 ُثّمَ ُنِفَخ ِفيِه ُ َماَواِت َوَمْن ِيف اْألَْرِض إِّالَ َمْن َشحبَء اّ�َ وِر فََصِعَق َمْن ِيف الّسَ َوُنِفَخ ِيف الّصُ

 ]39:68أُْخَرى فَِإذَا ُهْم قَِياٌم َيْنُظُروَن [الزمر 

 جاء يف احلديث:فقد 

2  ُِإنَّ َصاِحَىبِ الصُّوِر ِ�َْيِديِهَما   ا�َِّ ـ ملسو هيلع هللا ىلص : َعْن َأِيب َسِعيٍد، قَاَل قَاَل َرُسول"

(ابن ماجة، کتاب   .   " قـَْرَ�ِن ُيَالِحظَاِن النََّظَر َمَىت يـُْؤَمرَانِ  -أَْو ِيف أَْيِديِهَما  - 

 ) 4273 رقم ،623 ص البعث، ذکر �ب د،هالز

  .صورلذي سينفخ يف الاإسرافيل ك تذكر هذه اآل�ت واألحاديث امللَ 

 "كاتبني ماً اكر"مالئكة ذكر 

اليمني واآلخر على اليسار،  كتفالكان، أحدمها على مها املل "كاتبني  كراماً "

ك على اليمني يكتب األعمال الصاحلة واآلخر امللَ ف، أعمالنا انوكالمها يكتب

 :الكرمي جاء يف القرآنفقد على اليسار يكتب أعمالنا السيئة. 

  7 َوإِّنَ �َلَْيُجلْم لََحاِفِظَني  ِكَراًما �َحبتِِبَني  َيْعلَُموَن َما َتْفَعلُوَن [اإلنفطار

82:10-12[  
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 "ريكنوال نكر امل"مالئكة ذكر 

ن كا، �يت هذان امللكان. عندما يوضع الرجل يف القربمها املل "نكريوالنكر امل"

  كما جاء يف احلديث:  ويطرحان على امليت ثالثة أسئلة

3  :ِإَذا ُقِربَ اْلَميُِّت «َعْن َأِيب ُهرَيـْرََة قَاَل قَاَل َرُسوُل ا�َِّ َصلَّى ا�َُّ َعَلْيِه َوَسلََّم

أََ�ُه َمَلَكاِن َأْسَوَداِن أَْزَرقَاِن يـَُقاُل ِألََحِدِمهَا اْلُمْنَكُر َواْآلَخُر النَِّكُري. (الرتمذي،  

 )1071، رقم 258القرب، ص  کتاب اجلنائز، �ب ما جاء يف عذاب

  "نكريالو نكر امل"ني كهذا احلديث يذكر املل

 ألمر اهللا ونضعخياملالئكة 

 :الكرمي يقول القرآن

  8 بَْل ِعَباٌد ُمْكَرُموَن  لَْقْوِل َوُهْم بِأَْمِرِه َيْعَملُوَن  [األن�ياء -21:26َال َيْسِبُقوَنُه بِا

27[ 

  9 وَن َيَخافُوَن َربَُّهْم ِمْن فَْوِقِهْم َوَيْفَعلُوَن َما  َوالَْمَالئَِكُة َوُهْم َال َيْسَتْجلِربُ

  ]51-16:50 ُيْؤَمُروَن  [النحل

مر �ا ن متبعو إ�م يبل أمر هللا  نعصو يوقد ورد يف هذه اآل�ت أن املالئكة ال 

  .يعصوه يف أمرهوال ميكن هلم أن  هللا. هذه هي طبيعتهم
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على وأفضل من املالئكة وأن النيب ملسو هيلع هللا ىلص أعامة فضل من �ن اإلنسان أنعتقد 

مجيع األنبياء واملرسلني، وأن أعظم مرتبة بعد هللا هي مرتبة من ، و املالئكةمجيع 

  النيب ملسو هيلع هللا ىلص.

  ر.بشالنور و مبحث الل حتت يفصتانظر ال

 اليت مرت بتفاصيلها. لعقيدةه اأحاديث حول هذ 3آ�ت و  9هذه ف



 

 بحث الثاين والعشرونامل

 اجلن

، وميكنك قراءة تفاصيل كل منها ه العقيدةآ�ت وحديثني حول هذ 8هناك 

  يف السطور التالية:

لق خي قدر هللا أنهللا خلق اجلن قبل اإلنسان. و  تدل على أنقرآنية الت اآل�

  سكنه يف األرض.ياإلنسان فيما بعد و 

 اجلن من النار قلخ

 ر يف القرآن:ذككما 

  1 ُموِم [الحجر  ]15:27َوالَْجاّنَ َخلَْقَناهُ ِمْن قَْبُل ِمْن َناِر الّسَ

  2 55:15َوَخلََق الَْجاّنَ ِمْن َماِرٍج ِمْن َناٍر [الرحمن[ 

   نار.الأن اجلن خلق من  نياآليت نياتيف ه

 رتاباإلنسان من الخلق 

 من الرتاب. قلخُ تثبت هذه اآلية أن اإلنسان 

  3 6:2ُهَو الَِّذي َخلََقُجلْم ِمْن ِطٍني ُثّمَ قََ� أََجًال [األنعام[ 

  4 َخلََقُجلْم ِمْن ُتَراٍب ُثّمَ ِمْن ُنْطَفٍة ُثّمَ َجَعلَُجلْم ُ  ]35:11أَْزَواًجا [فاطر َواّ�َ
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 أن اإلنسان خلق من الرتاب. نياآليتاتني يف ه

 منهم خبيثطيب ومنهم اجلن 

من النار، خلقوا . ومع ذلك، نظًرا أل�م خبثاءهم بعضو اجلن بعضهم صلحاء 

  الشر.الكثري فيهم اخلري و فيهم فالقليل 

 :صلحاءفهذه اآلية تثبت أن بعضهم 

  5 َّلُوا إِنَّا َسِمْعَنا قُْرَآًنا َعَجًبا قُْل أُوِحَي إَِيل َيْهِدي إَِىل  أَنَُّه اْسَتَمَع َنَفٌر ِمَن الِْجّنِ فََقا

لَْن ُنْشِرَك بَِربَِّنا أََحًدا [الجن  ْشِد فَآََمّنَا بِِه َو   ]2-72:1الّرُ

  .واأسلمقد يف هذه اآلية أن بعض اجلن 

 ته كما قال:لعباد اجلن واإلنسهللا لقد خلق 

  6 ْنَس إِّالَ لَِيْعُبُدوِن [الذاريات   ]51:56َوَما َخلَْقُت الِْجّنَ َواْإلِ

 البرش ولكن ليس بقدر ما يعتقد الناس اليوميؤذي اجلن 

 وهذه بعض األحاديث يف هذا الشأن:

1  َْيِه َوَسلََّم: َوَعْن َأِيب ُهرَيـْرََة َرِضَي ا�َُّ َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل ا�َِّ َصلَّى ا�َُّ َعل

" ِإنَّ ِعْفرِيًتا ِمَن اجلِْنِّ تـََفلََّت اْلَبارَِحَة لِيَـْقَطَع َعَليَّ َصَالِيت فََأْمَكَنِين ا�َُّ ِمْنُه. 

(صحيح البخاري، کتاب الصالة، �ب األسري أو الغرمي يربط يف املسجد، ص 

يف  ؛ صحيح مسلم، کتاب املساجد، �ب جواز لعن الشيطان461، رقم 80

 )51/1209، رقم 220أثناء الصالة، و التعوذ منه، ص 
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  .ويؤذيه لم من هذا احلديث أن اجلن يزعج اإلنسانعُ ف

 آخر: حديثهناك 

2  اجلن وتهأتت امرأة عمر بن اخلطاب، قالت است"عثمان قال:  أيبعن 

 املهر، �ب النکاح، کتاب ،قطين الدار( ".سنني ربعأ ترتبص أن اهفأمر  اهزوج

 )3803/3848 رقم ،217 ص ،3 ج

نسان. وهذه األحاديث ستهوي اإلأن اجلن يستطيع أن يهذا األثر يتضح من 

  اإلنسان.ؤذي ييستطيع أن تثبت أن اجلن 

 اجلن مقاويل احذروا من 

ليس ن اجل خمرجيالتمائم و أصحاب لكن الوضع يف الوقت احلاضر هو أن 

 ؛هميمن معلمالشطارة لديهم معرفة، وقد تعلموا القليل من التمائم واملزيد من 

بنسبة السحر  فرقون بني ذوي القرىبويلذلك هؤالء األشخاص خيدعون الناس 

  .والتميمة إليهم

إليه مرة أخرى،  إذا أعطى متيمة ويف غضون شهرين مل حيدث شيء وذهبتَ 

هاجم مخسة جن من عائلته مرة اآلن ت اثنني من اجلن، و در طفيقول إنين 

، ويطلب مخسة آالف روبية آلن سيستغرق إخراجهم شهرين آخرين، واأخرى

رأينا فقد حيدث شيء.  ، واليستمر يف املطالبة �ملال لعدة أشهرفأخرى، 

لزم علينا لذلك ي؛ هؤالء ميلئون قلوب الناس خبوف اجلن الذي ال خيرج سريعا

  .تجنب مثل هؤالء الناسأن ن
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 نارالمن أيضًا الشيطان لق ُخ 

تدرج إىل درجة نار، ولكن بسبب عبادته الأن الشيطان من اجلن، وخُلق من 

لم يسجد الشيطان فاملالئكة السجود آلدم تعاىل هللا أمر ملا لكن املالئكة، و 

دم عليه يسجد آل م فل ،همنفضل أهو نار و المن  ُخلقنه � جادلبل ، له

  .السالم

 اآلية التالية:يف كما ذُكر 

  7 قَاَل َما َمَنَعَك أَّالَ َتْسُجَد إِذْ أََمْرُتَك قَاَل أََنا َخْريٌ ِمْنُه َخلَْقَ�ِين ِمْن َناٍر َوَخلَْقَتُه ِمْن

  ]7:12ِطٍني [األعراف 

  نار. المن ُخلق يف هذه اآلية أن الشيطان 

 هتال يستطيع اإلنسان رؤية الشيطان وقبيل

 :الكرمي يقول القرآن

  8 ُكْم ُهَو َوقَِ�يلُُه ِمْن َحْيُث َال َتَرْوَنُهْم [األعراف   ]7:27إِنَُّه َيَرا

تقول هذه اآلية أننا ال نستطيع رؤية الشيطان، لذلك جيب أن نبذل قصارى 

  جهد� لنتجنبه.

 .ةديعقاله آ�ت وحديثني عن هذ 8هذه ف



 

 املبحث الثالث والعشرون

 والنرش احلرش

  لي:ي ام، والتفاصيل كةديالعقه عن هذآية وحديثني  18نذكر س

نصبح تراً� بل ، باسولن يكون هناك حيظن البعض أننا بعد موتنا لن نبعث 

منا  كال  د امللحدين. بينما يقول هللا تعاىل أناقتعابعد أن منوت. هذا هو 

رسل إما إىل نُ ، مث يف الدنياه ناا فعلمليوم القيامة سب اوحن، هسُيبعث بعد موت

  اجلنة أو النار.

 ، ويكون هناكشرهللا اإلنسان يف القرب، مث �يت به إىل احملبعث احلشر: أن ي

 �ت:، كما يف هذه اآلاحملاسبة

  1 وِر َوَنْحُشُر  ]20:102الُْمْجِرِمَني َيْوَمِئٍذ ُزْرقًا [طه َيْوَم ُيْنَفُخ ِيف الّصُ

  2 َياتَِنا فَُهْم ُيوَزُعوَن  [النمل ُب بِآَ ٍة فَْوًجا ِمّمَْن ُيَجلّذِ  ]27:83َوَيْوَم َنْحُشُر ِمْن �ُّلِ أُّمَ

  3 الِْجَباَل َوَتَرى اْألَْرَض بَاِرَزةً َوَحَشْرَناُهْم فَلَْم ُنَغاِدْر ُ ْ أََحًدا َوَيْوَم ُنَسّريِ  ِمْحمُ

ٍة بَْل َزَعْمُتْم أَلَّْن َنْجَعَل لَجلُ  َل َمّرَ ُكْم أَّوَ ْم َوُعِرُضوا َ�َ� َربَِّك َصّفًا لََقْد ِجْ�ُتُموَنا َكَما َخلَْقَنا

 ]48-18:47َمْو�ًِدا [الكهف 

 املوتبعد بعث ال

يا، كما الدنما فعلوه يف وُحياسبون على شرون بعثون يوم القيامة وحيُ سيُ ن املوتى إ

  جاء يف القرآن الكرمي: 



 275 | شرالنون: احلشر و عشر وال لثالثاملبحث ا

  4 ُتوَن لَِك لََمّ�ِ ُثّمَ إِنَُّجلْم َيْوَم الِْقَياَمِة ُتْبَعثُوَن [المؤمنون  ُثّمَ إِنَُّجلْم بَْعَد ذَ

23:15-16[ 

  5 22:6َوأَنَُّه ُيْحِيي الَْمْوَ� َوأَنَُّه �ََ� �ُّلِ َشْيٍء قَِديٌر [الحج[ 

  6 42:9الَْمْوَ� َوُهَو �ََ� �ُّلِ َشْيٍء قَِديٌر [الشورى َوُهَو ُيْحِيي[ 

  7) ٍة َوُهَو 78قَاَل َمْن ُيْحِيي الِْعَظاَم َوِهَي َرِميٌم َل َمّرَ ) قُْل ُيْحِ�يَها الَِّذي أَْنَشمبََها أَّوَ

 ]79-36:78بِ�ُّلِ َخلٍْق �َلِيٌم  [يس 

 نيديوم المالك اهللا إن 

  8لِِك َيْوِم ال يِن [الفاتحة َما  ]1:3ّدِ

  9 اِر [�افر ِ الَْواِحِد الَْقّهَ  ]40:16لَِمِن الُْملُْك الَْيْوَم ِ�َّ

امللك يوم القيامة، ولن يكون مالك سبحانه وتعاىل ن هللا أيف هذه اآل�ت 

  .اره الواحد القإال �يومئذ 

 سُيحاسب اجلميع يف اآلخرة

حمضر مجيع األعمال  يهعرض عل، ويُ يف اآلخرة حسا�ُحياسب كل رجل 

اجلنة، تعاىل ه هللا أدخلمن جنح يف احلساب، ف، الدنياالصاحلة والسيئة يف احلياة 

 :الكرمي القرآنجاء يف ، كما يلقيه هللا يف النارفومن سقط 

  10 َى الُْمْجِرِمَني ُمْشِفِقَني ِمّمَا ِفيِه َوَيُقولُوَن َيا َوْيل َ�َنا َماِل َهَذا َوُوِضَع الِْجلَتاُب فََرتَ

أََحًدا الِْجلَتاِب َال ُيَغاِدُر َصِغَريةً َوَال َكِبَريةً إِّالَ أَْحَصاَها َوَوَجُدوا َما َعِملُوا َحاِضًرا َوَال َيْظلُِم َربَُّك 

  ]18:49[الكهف 
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  11 ا َمْن أُوِيتَ ِكَتابَُه بَِيِم�ِنِه -84:7اإلنشقاقفََسْوَف ُيَحاَسُب ِحَسحببًا َيِسًريا [ فَأَّمَ

8 [  

  12 17:14اقَْرأْ ِكَتابََك َكَ� بَِنْفِسَك الَْيْوَم �َلَْيَك َحِس�ًبا [اإلسراء[  

  13 َسِريُع الِْحَسحبِب [إبراهيم َ ُ �ُّلَ َنْفٍس َما كََسَبْت إِّنَ اّ�َ   ]14:51لَِيْجِزَي اّ�َ

  14 البقرة َوإِْن ُتْبُدوا َما ِيف أَْنُفِسُكْم أَْو] ُ   ]2:284ُتْخُفوهُ ُيَحاِسْبُجلْم بِِه اّ�َ

  سب اجلميع يوم القيامة.احيتعاىل هذه اآل�ت أن هللا يف 

 يوم القيامةاألعامل كتاب وتى الناس ي

م الصاحلني كتاب فيسلّ كل أحد، يد  يف القيامة كتاب األعمال  يومويت هللا ي

فهو من أهل  ىسر د اليلي� كتاب أعمالهيوتى  أعماهلم بيدهم اليمىن ومن 

 يقول القرآن:النار، كما 

  15 ا َمْن أُوِيتَ ِكَتابَُه بَِيِم�ِنِه ًبا َيِسًريا  فَأَّمَ َوَيْنَقلُِب إَِىل  فََسْوَف ُيَحاَسُب ِحَسحب

ا َمْن أُوِيتَ ِكَتابَُه َوَراَء َظْهِرِه  أَْهلِِه َمْسُروًرا  -84:7فََسْوَف َيْدُعو ُثُبوًرا [اإلنشقاق  َوأَّمَ

11[ 

  16 ا َمْن أُوِيتَ ِكَتابَُه بَِيِم�ِنِه فََيُقوُل َهاُؤُم اقَْرُءوا ِكَتابَِيْه [الحاقة  ]69:19فَأَّمَ

  17 لِِه فََيُقوُل َيا لَْيَ�ِين لَْم أُوَت ِكَتابَِيْه [الحاقة ا َمْن أُوِيتَ ِكَتابَُه بِِشَما  ]69:25َوأَّمَ
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 الرصاط

عربه. أما األتقياء كل أحد أى جيوزه ويعلى  و يوم القيامة الصراط يقام 

فيعربو�ا ويصلون إىل اجلنة، أما اخلاطئون فيفشلون ويسقطون يف النار. يقول 

 القرآن:

  18 ِرُدَها [مريم   ]19:71َوإِْن ِمْنُجلْم إِّالَ َوا

  ويف احلديث:

1  رَاُط بـَْنيَ َظْهرَاَينْ َجَهنََّم فََأُكوُن أَوََّل َأنَّ َأَ� ُهرَيـَْرَة َأْخبَـَرُمهَا ... فـَُيْضَرُب الّصِ

َمْن َجيُوُز ِمْن الرُُّسِل ِ�ُمَِّتِه. (صحيح البخاري، کتاب األذان، �ب فضل 

  )806، رقم 130السجود، ص 

2  َّى ا�َُّ َعَلْيِه َوَسلََّم ِشَعاُر َعْن اْلُمِغريَِة ْبِن ُشْعَبَة قَاَل قَاَل َرُسوُل ا�َِّ َصل

رَاِط َربِّ َسلِّْم َسلِّمْ  (سنن الرتمذي، کتاب صفة القيامة، . اْلُمْؤِمِن َعَلى الّصِ

 )  2432، رقم �554ب ما جاء يف شأن الصراط، ص 

على  بينامللكل أحد أن يعرب الصراط من هذه اآلية ومن احلديثني أن فعلم 

  النار.

 .ةديعقاله ديثني عن هذآية وح 18ذه هف



 

 املبحث الرابع والعشرون

 حق يزانامل

  لي:ما ي، وتفاصيلها كنيديثحو ة آي عقيدةاله هذعن نذكر 

وال يعلم إال هللا تفاصيل طريقة وزن  ،يوم القيامة لوزن األعمالينصب امليزان 

يوم ال الناس معيزن أهللا من القرآن واحلديث أن  لومامليزان، ولكن من املع

  يزان.املالقيامة يف 

عرتض الفالسفة على كيفية وزن األفعال إذا مل يكن كان ي،  ةاملاضيالعصور يف 

احلمى يف الوقت احلاضر يقيسون األطباء والعلماء  ، لكنود حسيجو  اهل

  .اً ر و ثمنهباء هذا االعرتاض صار ، لذا يف الكون ، ويقيسون أدق األشياءاهلواءو 

 ، وهو مذكور يف القرآن:يوم القيامة ال �مليزانمزن األعو ي

  1 ٍِزيَن الِْقْسَط لَِيْوِم الِْقَياَمِة فََال ُتْظلَُم َنْفٌس َشْ�ًئا َوإِْن �َحبَن ِمثَْقاَل َحّبَة  َوَنَضُع الَْمَوا

 ]21:47ِمْن َخْرَدٍل أََتْ�َنا بَِها َوَكَ� بَِنا َحاِسِبَني [األن�ياء 

  2 لَِئَك ُهُم الُْمْفلُِحوَن ِزيُنُه فَأُو َوَمْن َخّفَْت  َوالَْوْزُن َيْوَمِئٍذ الَْحّقُ فََمْن َثُقلَْت َمَوا

َياتَِنا َيْظلُِموَن [األعراف لَِئَك الَِّذيَن َخِسُروا أَْنُفَسُهْم بَِما �َحبُنوا ِبآَ ِزيُنُه فَأُو  ]9-7:8 َمَوا

 :أيضاً  يف احلديثوهذا مذكور 
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1  ،أَمَّا   "   :  أَنـََّها ذََكَرِت النَّاَر فـََبَكْت ... قَاَل َرُسوُل ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص  : َعْن َعاِئَشَة

ِعْنَد اْلِميزَاِن َحىتَّ يـَْعَلَم َأخيَِفُّ ِميزَانُُه َأْو   : ِيف َثالَثَِة َمَواِطَن َفَال َيْذُكُر َأَحٌد َأَحًدا 

 )4755، رقم 682يـَثْـُقُل. (أبو داؤد، �ب يف ذکر امليزان، ص 

  هذا احلديث يذكر امليزان ووزن األعمال.ف

 .ةديعقال ههذ آيتان وحديث حول ذههف



 

 املبحث اخلامس والعشرون

 تلقُخ قد  اجلنة

  لي:ي ام، وتفاصيلها كالعقيدة ههذعن أحاديث  3آية و  14سنذكر 

اجلنة والنار قد يف وقت سابق كان هناك بعض اخلالف حول ما إذا كانت 

خلقان بعد لقا بعد، بل سيُ . ورأى البعض أن اجلنة والنار مل خيُ الأم  ُخلقت

قد . لكن �لنظر إىل اآل�ت يتبني أن هللا تعاىل القيامة ألنه ال داعي هلما بعدُ 

  خلق اجلنة والنار.

  وهذه آ�ت من القرآن:

 1 َمَواُت َواْألَْرُض ْت لِلُْمّتَِقَني َوَجّنٍَة َعْرُضَها الّسَ  ]3:133آل عمران [ أُ�ِّدَ

  2 لِِديَن ِفيَها [التوبة ُ لَُهْم َجّنَاٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اْألَْنَهاُر َخا  ]9:89أَ�َّدَ اّ�َ

  3 لِِديَن ِفيَها أَبًَد  ]9:100التوبة ا [َوأَ�َّدَ لَُهْم َجّنَاٍت َتْجِري َتْحَتَها اْألَْنَهاُر َخا

  د يف احلديث:كما ور 

1  يـَُقوُل ا�َُّ تـََعاَىل َأْعَدْدُت   " َعْن َأِيب ُهرَيـْرََة ـ رضى هللا عنه ـ َعِن النَِّيبِّ ملسو هيلع هللا ىلص

َعْت، َوَال َخَطَر َعَلى قـَْلِب َبَشٍر.  لِِعَباِدي الصَّاحلَِِني َما َال َعْنيٌ َرَأْت، َوَال أُُذٌن مسَِ

، رقم 840ورة السجدة، کتاب التفسري، ص (صحيح البخاري، �ب س

4780( 
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يثبت أن اجلنة والنار هذا و  "أعّد" ديث املذكور بصيغة املاضيهذه اآل�ت واحل

  �لفعل. اقد ُخلقت

 تلقُخ جهنم قد إن 

  ها هي اآل�ت:

  4 ْت  ]2:24لِلْ�َحبِفِريَن  [البقرة فَاتَُّقوا الّنَاَر الَِّيت َوقُوُدَها الّنَاُس َوالِْحَجاَرةُ أُ�ِّدَ

  5 َوأَ�َّدَ لَُهْم َجَهّنََم َوَسحبَءْت َمِصًريا [الفتح ْ لََعَحمُ ْ َو ُ �َلَْهلِ  ]48:6َوَغِضَب اّ�َ

  6 ْت لِلْ�َحبِفِريَن [آل عمران تَُّقوا الّنَاَر الَِّيت أُ�ِّدَ   ]3:131َوا

  .يتضح من هذه اآل�ت أن هللا قد خلق النار �لفعل

 اجلنة والنار إىل األبدتبقى 

  :يقول القرآن الكرميا كم

  7 لَِحاِت َسُنْدِخلُُهْم َجّنَاٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اْألَْنَهاُر ا َوالَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِملُوا الّصَ

لِِديَن ِفيَها أَبًَدا  [ال�سحبء   ]4:57َخا

  8 لَِحاِت ا َسُنْدِخلُُهْم َجّنَاٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اْألَْنَهاُر  َوالَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِملُوا الّصَ

ِ َحّقًا  [ال�سحبء  لِِديَن ِفيَها أَبًَدا َو�َْد اّ�َ  ]4:122َخا

  9 لِِديَن ِفيَها [الزمر  ]39:72ِقيَل اْدُخلُوا أَبَْواَب َجَهّنََم َخا

  10 ََوَرُسولَُه فَإِّنَ لَُه َنار َ لِِديَن ِفيَها أَبًَدا  [الجن  َوَمْن َيْعِص اّ�َ   ]72:23َجَهّنََم َخا

تبقى إىل سإىل األبد، كما أن اجلحيم  ىبقستنة لم من هذه اآل�ت أن اجلعُ قد 

  األبد.
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 عذابالاجلحيم مكان و نعيملااجلنة مكان 

  يقول القرآن:

  11 ِكُهوَن ُهْم َوأَْزَواُجُهْم ِيف ِظَالٍل �ََ�  إِّنَ أَْصَحاَب الَْجّنَِة الَْيْوَم ِيف ُشُغٍل فَا

ُعوَن [يس  اْألََرائِِك ُمّتَِجلُئوَن  لَُهْم َما َيّدَ ِكَهٌة َو  ]57-36:55لَُهْم ِفيَها فَا

  12 ْت لِلْ�َحبِفِريَن [البقرة   ]2:24فَاتَُّقوا الّنَاَر الَِّيت َوقُوُدَها الّنَاُس َوالِْحَجاَرةُ أُ�ِّدَ

  هناك العديد من اآل�ت اليت سبق ذكرها.، �إلضافة إىل ذلك

 من دخل اجلنة يبقى هناك إىل األبد

 مؤمن دخللو لن خيرج منها أبًدا. ولكن و دائًما هناك، بقى من دخل اجلنة ي

، يدخل اجلنة، فسيتم إخراجه من اجلحيم يوًما ما و اجلحيم ليعاقب على خطيئة

  يقول القرآن:كما يف اجلنة إىل األبد   بقىيمث 

  13 لَِك الَْفْوُز الَْعِظيُم لِِديَن ِفيَها ذَ ُ لَُهْم َجّنَاٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اْألَْنَهاُر َخا أَ�َّدَ اّ�َ

  ]9:89[التوبة 

  14 لَِحاِت َسُنْدِخلُُهْم َجّنَاٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اْألَْنَهاُر ا َوالَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِملُوا الّصَ

لِِديَن فِ  ِ َحّقًا  [ال�سحبء َخا  ]4:122يَها أَبًَدا َو�َْد اّ�َ

  خرج من النار. هذا هو احلديث الذي يثبت ذلك:واملؤمن سيُ 

2  ثـََنا ِعْمرَاُن ْبُن ُحَصْنيٍ  ـ رضى هللا عنهما ـ َعِن النَِّيبِّ ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل َخيْرُُج   "  َحدَّ

ْوَن اْجلََهنَِّميَِّني قـَْوٌم ِمَن النَّاِر ِبَشَفاَعِة حمَُ    .  " مٍَّد ملسو هيلع هللا ىلص فـََيْدُخُلوَن اْجلَنََّة، ُيَسمَّ
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، رقم 1136(صحيح البخاري، کتاب الرقاق، �ب صفة اجلنة و النار، ص 

6566( 

سيخرجون من النار ويدخلون اخلاطئني يتبني من هذا احلديث أن املؤمنني 

  اجلنة.

 يدخل اجلنة أو النارقد تقرر يف علم اهللا من ف

 احلديث:فقد جاء يف 

3  َعن َعلّي َرِضي هللا َعنُه قَاَل ُكنَّا ِيف َجَنازَة ِيف بَِقيع اْلَغْرَقد فََأَ�َ� النَِّيب

صلى هللا َعَلْيِه َوسلم َفقعَد وقعد� حوله َوَمَعُه خمصرة فـََنكس َفجعل ينكت 

من نفس منفوسة ِإالَّ كتب َمَكا�َا من مبخصرته مثَّ قَاَل َما ِمْنُكم من أحد َما 

اْجلنَّة َوالنَّار َوِإالَّ قد كتب شقية أَو سعيدة فـََقاَل رجل َ� َرُسوَل ا�َِّ أََفَال نـَتَِّكُل 

َعَلى ِكَتابَِنا َونَدع اْلَعَمل َفمن َكاَن منا من أهل السََّعاَدة فسيصري ِإَىل عمل أهل 

من أهل الشقاوة فسيصري ِإَىل عمل أهل الشقاوة  السََّعاَدة َوأما من َكاَن منا

قَاَل أما أهل السََّعاَدة فييسرون لعمل السََّعاَدة َوأما أهل الشقاوة فييسرون لَِعَمِل 

الشََّقاَوِة ُمثَّ قـََرَأ (َفَأمَّا َمْن َأْعَطى َواتـََّقى َوصدق ِ�ْحلُْسَىن) اْآليَة. (صحيح 

ة احملدث عند القرب و قعود أصحابه البخاري، کتاب اجلنائز، �ب موعظ

 )1362، رقم 218حوله، ص 

  علم هللا.يف ُحمدَّد  ارنومن يدخل الهذا احلديث يدل على أن من يدخل اجلنة 

 .يف هذا الصددأحاديث  3آية و  14ه فهذ



 

 املبحث السادس والعشرون

 القرآن كالم اهللا

  ما يلي:تفاصيل كوال، ةديعقال هأحاديث حول هذ 4آية و  13سنذكر 

  ثالثةم على الكالمالحظة: 

، حبادثوليس  قدمي زيلأو ، فهذاتيةمن صفات هللا الالذي هو م كالال) 1(

  .سبحانه وتعاىل هللاذات مثل  اً قدميكون يصفة من صفات هللا، فه ألن

ذات ، ألن غري قدمي فإنه حادثاملالئكة، م اإلنسان أو كال م) كال2(

  أيًضا. حاد�ً ، فكل ما خيرج منهم يكون حادثاإلنسان واملالئكة 

 ،قدميهللا فهو إىل م الكال اهذنسبة  إذا كانف .) القرآن الذي هو كالم هللا2(

  .حادثةهذه القراءة كون تف ك أو إنسانملَ  هقرأا ذإو 

أم ال، ولكن  اً خملوققدميا كان هناك الكثري من اجلدل حول ما إذا كان القرآن 

كتبه نقرأ القرآن أو ن امبني ، و أبديو هللا فهمن ي ذالم إذا فّرقنا بني الكال

  نزاع.أي لن يبق هناك ف، حادثفهو 

 حادثالقرآن من  أنقرما وقديم عند اهللا م الكال

 يف كتابه الفقه األكرب:رمحه هللا تعاىل بو حنيفة يقول اإلمام أ
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 غري القرآن و خملوقةه ل قرائتنا و خملوقة هلفظنا �لقرآن خملوق و کتابنا لو "

 تعالی هللا وکالم...  مهکالم ال قدمي وهف تعالی هللا کالم والقرآن...  خملوق

 غري هللا کالم القرآن أن حبث ،ةحنيف أيب لإلمام األکرب هالفق( ".خملوق غري

 )50.52.58 ص حادث، وال خملوق

، لكن ما يقرأ قدمية غري خملوقةالثالثة إن كلمة هللا وصفته قتبسات امليف هذه 

  .خملوق حادثمن القرآن فهو ويكتب الرجل 

 القرآن كالم اهللا

، وهي الذاتية ، إحدامها كالم هللا، وهي صفة من صفات هللاحالتانللقرآن 

  .خملوق حادث وتب، فهونكقرأ ماناحلالة الثانية خملوقة.و قدمية غري 

  تعاىل:، كما يقول هللا القرآن كالم هللا

  1 التوبة] ِ   ]9:6َوإِْن أََحٌد ِمَن الُْمْشِرِكَني اْسَتَجاَرَك فَأَِجْرهُ َحّىتَ َيْسَمَع �ََالَم اّ�َ

  2 27:6َحِكيٍم �َلِيٍم  [النمل َوإِنََّك لَُتلَّ�َ الُْقْرَآَن ِمْن لَُدْن[ 

  الدرامي:كتاب ورد يف  قد 

1  :هعطفتمو  ما يغرنکم فال إن هذا القرآن کالم هللا"قال عمر بن اخلطاب 

 رقم ،533 ص ، 2 ج ،هللا کالم القرآن �ب الدارمي،( ".وائکمهأ علی

3355( 

  م هللا.، يُدعى القرآن بكالثريف هذه اآل�ت واأل
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 حفوظامل اللوحيف مكتوب القرآن 

  وهذه بعض اآل�ت:

  3 إِنَُّه لَُقْرَآٌن َكِريٌم  78-56:77ِيف ِكَتاٍب َمْكُنوٍن [الواقعة[  

  4 بَْل ُهَو قُْرَآٌن َمِجيٌد  ج  ]22-85:21ِيف لَْوٍح َمْحُفوٍظ [الربو

  يتضح من هذه اآل�ت أن القرآن موجود يف اللوح احملفوظ.

شيًئا فشيًئا ملسو هيلع هللا ىلص على النيب الكرمي فوظ احمل فشيئا من اللوحشيئا ل القرآن زِّ نُـ مث 

  يف هذه اآلية:، كما ثالث وعشرين عاًماغضون يف 

  5 لَْناهُ َتْ�ِيًال [اإلسراء  ]17:106َوقُْرَآًنا فََرقَْناهُ لَِتْقَرأَهُ َ�َ� الّنَاِس �ََ� ُمْكٍث َوَنّزَ

  6 ِلَِمَني [الواقعة َتْ�ِيٌل ِمْن َرّب  ]56:80الَْعا

  7 لَِمَني ُح اْألَِمُني  َوإِنَُّه لََتْ�ِيُل َرّبِ الَْعا و �ََ� قَلِْبَك لَِتُجلوَن ِمَن  َنَزَل بِِه الّرُ

 ]194-26:192الُْمْنِذِريَن [الشعراء 

  فشيًئا. شيًئاملسو هيلع هللا ىلص ل على الرسول الكرمي زّ يتضح من هذه اآل�ت أن القرآن نُـ 

 م اإلنسان فهو كافرالقرآن كالى أن دعامن 

  يقول القرآن:. م اإلنسان فهو كافرالقرآن كالى أن دعامن 

  8 إِْن َهَذا إِّالَ قَْوُل الَْبَشِر  26-74:25َسمبُْصلِيِه َسَقَر [المدثر[ 

سألقيه يف  القرآن كالم اإلنسانقال أن من هذه اآلية أن قال هللا تعاىل يف 

  ار، ألنه كفر.الن
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يف الدنيا إما من خالل الوحي أو من وراء يتكلم اهللا تعاىل إن 

 حجاب

، ألن اإلنسان ال حجابهللا تعاىل يف الدنيا إما �لوحي أو من وراء مه تكلّ ما ي

مع هللا وجهًا لوجه، نعم يف اآلخرة مينحنا هللا كلم تأن ي ه الدنيايف هذ ستطيعي

  هذه القوة:

  القرآن:فقد جاء يف 

  9 إِّالَ َوْحًيا أَْو ِمْن َوَراِء ِحَجاٍب أَْو ُيْرِسَل َرُسوًال فَُيوِحَي ُ َِّمُه اّ�َ َوَما �َحبَن لَِبَشٍر أَْن ُي�َل

 ]42:51بِِإذْنِِه َما َيَشحبُء [الشورى 

  10 ُموَ� َت�ْلِيًما [ال�سحبء ُ   ]4:164َو�َلََّم اّ�َ

  .حجاب سيد� موسى عليه السالم من وراءم لّ كتعاىل  هللا يف هذه اآلية أن 

 فيحرالتن صون مالقرآن م

، لذا إذا نظرت إىل إىل اآلنه منذ نزولتحريف الكرمي مصون من ال القرآنفإن 

حرف واحد.  اختالف نسخ القرآن السائدة يف مجيع أحناء العامل، فلن ترى

ظ الذين ال حصر هلم يف اب احلفو يف قل فوظالقرآن كله مبحتو�ته األصلية حم

يف اآلية التالية وعد قد هللا تعاىل إن . كذلك إن شاء هللا تعاىلالعامل، وسيظل  

 يحفظ القرآن حىت يوم القيامة:س هأن

  11 ْكَر َوإِنَّا لَُه لََحاِفُظوَن [الحجر لَْنا الّذِ   ]15:9إِنَّا َنْحُن َنّزَ

  .يومه  أولكما كان يفنا هذا  ظ إىل يومو فمصون وحمفالقرآن 



 مثرة العقائد | 288

 جيوز تالوة القرآن بسبع طرق

اجلزيرة العربية يف رة و شهم، كان هناك سبع قبائل الكرميعندما نزل القرآن 

على  قرآنالبتالوة سبحانه وتعاىل هللا أذن ولكل منها هلجة خمتلفة، لذلك 

يف مصحف سيد� عثمان بن عفان � القرآن  . وعندما مجعأحرف ةسبع

، والقرآن اليوم اتأفضل اللهجكانت قريش، أل�ا   هلجةمجعه على  واحد

  .قرأةمكتوب بنفس اللهجة وبنفس طريقة ال

 ديث:فقد ورد يف احل

2  ْعُت ُعَمَر ْبَن اخلَْطَّاِب ـ رضى ، أَنَُّه قَاَل مسَِ َعْن َعْبِد الرَّْمحَِن ْبِن َعْبٍد اْلَقارِيِّ

ْعُت ِهَشامَ  ْبَن َحِكيِم ْبِن ِحزَاٍم، يـَْقَرُأ ُسوَرَة اْلُفْرَقاِن َعَلى َغْريِ  هللا عنه ـ يـَُقوُل مسَِ

ُه َما أَقْـَرُؤَها، وََكاَن َرُسوُل ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص أَقْـرَأَنِيَها، وَِكْدُت َأْن َأْعَجَل َعَلْيِه، ُمثَّ أَْمَهْلتُ 

ُتُه ِبرَِدائِِه َفِجْئتُ  ْعُت َهَذا  َحىتَّ اْنَصَرَف، ُمثَّ لَبـَّبـْ بِِه َرُسوَل ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص فـَُقْلُت ِإّينِ مسَِ

قَاَل   . فـََقرَأَ   .  " اقْـرَْأ   " ُمثَّ قَاَل َلُه   .  " أَْرِسْلُه   " يـَْقرَأُ َعَلى َغْريِ َما أَقْـَرأْتَِنيَها، فـََقاَل ِيل 

ِإنَّ اْلُقْرآَن   . َهَكَذا أُْنزَِلتْ   " فـََقرَْأُت فـََقاَل   .  " رَْأ اقْـ   " ُمثَّ قَاَل ِيل   .  " َهَكَذا أُْنزَِلْت   " 

َعِة َأْحُرٍف فَاقْـَرُءوا ِمْنُه َما تـََيسَّرَ   البخاري،کتاب صحيح(  .  " أُْنزَِل َعَلى َسبـْ

 ؛2419 رقم ،389 ص بعض، يف مهبعض اخلصوم کالم اخلصومات،�ب

 سبعة علی أنزل القرآن أن بيان �ب املسافرين، صالة کتاب مسلم، صحيح

 ) 818/1899 رقم ،329 ص أحرف،

، ولكن كورة يف اآلية متطابقةقد جاء يف هذا احلديث أن اآلية واألحكام املذ ف

  وسبع طرق للقراءة. أحرف ةميكن استخدام سبع
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 أهل اجلنة مكلّ يُ سإن اهللا 

كيف حيدث ذلك.   أهل اجلنة ولكن هللا وحده يعلمتعاىل هللا م كلّ يف اآلخرة ي

  يقول القرآن:

  12 36:58َسَالٌم قَْوًال ِمْن َرّبٍ َرِحيٍم [يس[ 

  13لَُهْم �ََذاٌب أَلِيٌم [البقرة ِهلْ َو كِّ ُ َيْوَم الِْقَياَمِة َوَال ُيَز ُِّمُهُم اّ�َ   ]2:174 َوَال ُي�َل

  أهل اجلنة يف اآلخرة.كّلم يتبني من هذه اآل�ت أن هللا سي

  يف احلديث: وردوقد 

3  قَاَل قَاَل َرُسوُل ا�َِّ ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ ، َنا أَْهُل اْجلَنَِّة ِيف   " َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد ا�َِّ بـَيـْ

نَِعيِمِهْم ِإْذ َسَطَع َهلُْم نُوٌر فـََرفـَُعوا ُرُءوَسُهْم فَِإَذا الرَّبُّ َقْد َأْشَرَف َعَلْيِهْم ِمْن فـَْوِقِهْم 

{َسَالٌم قـَْوًال ِمْن َربٍّ  قَاَل َوَذِلَك قـَْوُل ا�َِّ   . اَل السََّالُم َعَلْيُكْم َ� أَْهَل اْجلَنَِّة فـَقَ 

، 28(ابن ماجة، کتاب املقدمة، �ب فيما أنکرت اجلهمية، ص    " . َرِحيٍم}

 )184رقم 

  آخر:ويف حديث 

4  ِإنَّ ا�ََّ يـَُقوُل "ـ قَاَل قَاَل النَِّيبُّ ملسو هيلع هللا ىلص َعْن َأِيب َسِعيٍد اْخلُْدرِيِّ ـ رضى هللا عنه

ُر ِيف َيَدْيكَ   . َألْهِل اْجلَنَِّة َ� َأْهَل اْجلَنَّةِ    . فـَيَـُقوُلوَن لَبـَّْيَك رَبـََّنا َوَسْعَدْيَك َواْخلَيـْ

تَـَنا َما ملَْ تـُْعِط فـَيَـُقوُل َهْل َرِضيُتْم فـَيَـُقوُلوَن َوَما لََنا َال نـَْرَضى َ� َربِّ  َوَقْد َأْعطَيـْ

فـَيَـُقوُلوَن َ� َربِّ َوَأىُّ   . فـَيَـُقوُل َأَال أُْعِطيُكْم أَْفَضَل ِمْن َذِلكَ   . َأَحًدا ِمْن َخْلِقكَ 

َشْىٍء أَْفَضُل ِمْن َذِلَك فـَيَـُقوُل أُِحلُّ َعَلْيُكْم رِْضَواِين َفَال َأْسَخُط َعَلْيُكْم بـَْعَدُه 



 مثرة العقائد | 290

، رقم 1296(صحيح البخاري، �ب کالم الرب مع أهل اجلنة، ص   .  " أَبًَدا

7518( 

أن كالم و  قدمي زيلأ ومثل كالم اإلنسان، فهحبادث  ليس اهللا هذم لكن كال

لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌء َوُهَو السَِّميُع  كما يقول القرآن:﴿كالمنا  هللا ليس مثل  

 ]  42:11الشورى[ ﴾اْلَبِصريُ 

 .ةديعقال هأحاديث حول هذ 4و  آية 13ذه هف



 

 املبحث السابع والعشرون

 ين اهللا؟أ

حاديث األ�ت و اآل، والسبب أن يف هذا األمرهناك خالف كبري  ين هللا؟أ

آراء  ستةهناك و  األمرين حتديد أحد لذلك يصعبيف هذا الصدد؛  خمتلفة

  ما يلي. في راجع تفاصيل كل من هذه اآلراء. حول هذا املوضوع

  .حول هذه العقيدة أحاديث 6آية و  38سنذكر 

 ربعة مور األهذه األمن املهم أن نتذكر 

، وهو خالق كل أبداً وسيظل موجوًدا أزليًا  موجودب الوجود، جا) هللا و 1(

  صفاته.لنفسه وال ل، لذلك ال فناء يهلك وال فىنيشيء، ال 

، أي أنه ليس فوق أو حتت جهة، أي أنه ليس يف أي هة) هو خاٍل من اجل2(

  يسار.اليمني أو يف الأو 

البشر اليت يطرأ على حوال األتلف خم، أي أي كيفيةمن  لاخهو ) 3(

  .له أي كيفية، فكيف تكون كيف؛ ألن هللا هو خالق الاألخرى واألشياء

  .سبحانه، ال شبه له يف الصفات، وال يف ذاته شيء همثلك يسل) 4(
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، سناة اليًا أ�ا تشبه صفلفظ، فهي تعين ناستشبه صفة الهللا اليت صفات  ماأ

ميكن ولكنها �ملعىن احلقيقي شيء آخر ال ميكننا فهمه وال ميكننا إدراكه، فال 

  صفات اخللق.من أبًدا �ي صفة  هقارنأن ن

  اآلية واحلديث:ثبت �ذه وهذا ي

  1  ٌِء وَ  هلَْ�َس َکِمثْل ِمْيعُ  وَ هُ َ�ْ  )11:42(سورة الشوری  الَْبِصْريُ  الّسَ

اآلية تقول: ال شيء مثل هللا، فكيف نتخيل أنه جالس على كرسي مثلنا، أو 

 ن مثلنا، أو له صفة مثل صفاتنا؟ورجالان أن له يد

1  يـَُقوُل ا�َُّ تـََعاَىل َأْعَدْدُت   " َعْن َأِيب ُهرَيـْرََة ـ رضى هللا عنه ـ َعِن النَِّيبِّ ملسو هيلع هللا ىلص

َعْت، َوَال َخَطَر َعَلى قـَْلِب َبَشٍر،  لِِعَباِدي الصَّاحلَِِني َما َال َعْنيٌ َرَأْت، َوَال أُُذٌن مسَِ

َفَال تـَْعَلُم نـَْفٌس َما ُأْخِفَي َهلُْم ِمْن قـُرَِّة  { ُمثَّ قـََرَأ   .  " ْيِه ُذْخرًا، بـَْلَه َما أُْطِلْعُتْم َعلَ 

(صحيح البخاري، کتاب بدء اخللق، �ب جاء    } أَْعُنيٍ َجزَاًء ِمبَا َكانُوا يـَْعَمُلونَ 

 کتاب مسلم، صحيح ؛3244 رقم ،541 ص خملوقة، ايف صفة اجلنة و أ�

 رقم ،1228 ص اجلنة، صفة �ب ا،هلهأ و اهنعيم صفة و اجلنة

2824/7132( 

قد جاء يف هذا احلديث أن نَِعم اجلنة مل تُر �لعني، ومل تسمع �ذن، ومل مير ف

نعم اجلنة اليت خلقها هللا، خيل تنال نستطيع أن أي قلب. عندما على فكرها 

عن أنفسنا يف هللا نقول ؟ فال هصفاتو هللا ذات كيفية نتخيل  ميكن أن فكيف 

  وال نقارنه �نفسنا وبغري� من املخلوقات.
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 عة األوىلاماجل

  .كل مكان حسب شانه الالئق بهموجود  سبحانه األوىل ترى أن هللا عة ااجلم

، هل هو موجود مع وجوده وكيفيته حالعن ال تناقش عة ااجلملكن هذه 

  .كيفياتوال هاتاجله لليس ة والبصر؛ ألن هللا در أم �لعلم والق ذاته

 يف كل مكان:موجود ن هللا أعلى  لّ داليت تفيما يلي بعض اآل�ت 

  1  بَِما َتْعَملُوَن بَِصٌري [الحديد ُ  ]57:4َوُهَو َمَعُكْم أَْيَن َما ُكْ�ُتْم َواّ�َ

  2  لَِك َوَال أَْكثََر إِّالَ ُهَو َمَعُهْم أَْيَن َما �َحبُنوا [المجادلة  ]58:7َوَال أَْدَىن ِمْن ذَ

  3  َمَعَنا [التوبة َ  ]9:40إِذْ َيُقوُل لَِصاِحِبِه َال َتْحَزْن إِّنَ اّ�َ

  4  َمَعُكْم [محمد ُ لِْم َوأَْنُتُم اْألَ�ْلَْوَن َواّ�َ  ]47:35فََال َتِهُنوا َوَتْدُعوا إَِىل الّسَ

  5  2:186َوإِذَا َسمبَلََك ِعَباِدي �َّينِ فَِإّينِ قَِريٌب [البقرة[ 

  6  50:16َوَنْعلَُم َما ُتَوْسِوُس بِِه َنْفُسُه َوَنْحُن أَقَْرُب إِلَْيِه ِمْن َحْبِل الَْوِريِد [ق[ 

  7  ِ ُ  هُ ْغِرُب فَاَْيَنَما ُتَولَّْوا فَثَّمَ َوجْ الْمَ  وَ  الَْمْشِرُق  َو ِ�ّٰ َ  اِّنَ  اّ�ٰ  البقرة[ �َلِْيٌم  َواِسعٌ  اّ�َ

2:115[ 

وبال  جهة هذه اآل�ت السبع أن هللا موجود يف كل مكان، ولكن بغري يف 

  .كيف

على العرش  مستو�ً وتثري هذه اجلماعة أيًضا نقطة مفادها أننا إذا اعترب� هللا 

اء تو االسوقلنا إن هللا جالس على العرش، فسيكون السؤال: أين كان هللا قبل 

  العرش؟ على
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 الثانيةاجلامعة 

حسب شانه على العرش سبحانه مستوي لثانية: أن هللا ااجلماعة ومذهب 

إ�م  .ال كيفو ليس له جهة ؛ ألن هللا وكيفيتهال يناقشون حاله هم و  .الالئق به

على العرش فنؤمن به مستوي آ�ت أنه سبع يف ذكر هللا تعاىل إن يقولون: 

لون عن اآل�ت السبع ؤو يوهم  شيء.ويله ب�رى ، وال نكما هي  ونؤمن ��ته

يف كل مكان موجود  هن�يف كل مكان موجود ن هللا أاملذكورة أعاله اليت تقول 

  .درتهقو ه ر بصو  هبعلم

 ذه اآل�ت السبع:�ون لدستيوهم 

  8  ْحَمُن �ََ� الَْعْرِش اْسَتَوى  [طه   ]20:5الّرَ

  9  َماَواِت ُ الَِّذي َخلََق الّسَ َواْألَْرَض ِيف ِسّتَِة أَيَّاٍم ُثّمَ اْسَتَوى �ََ� الَْعْرِش إِّنَ َربَُّجلُم اّ�َ

 ]7:54[األعراف 

10  َماَواِت َواْألَْرَض ِيف ِسّتَِة أَيَّاٍم ثُّمَ اْسَتَوى َ�َ� الَْعْرِش ُ الَِّذي َخلََق الّسَ إِّنَ َربَُّجلُم اّ�َ

  ]10:3[يونس 

 11 َماَواِت ُ الَِّذي َرفََع الّسَ  ]13:2بَِغْريِ َعَمٍد َتَرْوَنَها ُثّمَ اْسَتَوى �ََ� الَْعْرِش [الر�د اّ�َ

12  َماَواِت َواْألَْرَض َوَما بَْ�َنُهَما ِيف ِسّتَِة أَيَّاٍم ُثّمَ اْسَتَوى َ�َ� الَْعْرِش الَِّذي َخلََق الّسَ

 ]25:59[الفرقان 

13  َماَواِت َواْألَْرَض َوَما بَْ�َنُهَما ِيف ِسّتَِة أَيَّاٍم ُثّمَ اْسَتَوى �ََ� الَْعْرِش ُ الَِّذي َخلََق الّسَ اّ�َ

  ]32:4[السجدة 
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14  َماَواِت َواْألَْرَض ِيف ِسّتَِة أَيَّاٍم ُثّمَ اْسَتَوى �ََ� الَْعْرِش [الحديد ُهَو الَِّذي َخلََق الّسَ

57:4[ 

أن ت عة رأافهذه اجلم على العرش.استوى ه اآل�ت السبع أن هللا قد يف هذ

  ه.شان على الوجه الذي يناسب على العرشسبحانه مستوى هللا 

س، وهذه استقرَّ وجلمبعىن وأحياً� استقاَم واعتَدَل  عىنمبكلمة عربية   "ىاستو "

  إال هللا. احلقيقي الكلمة من املتشا�ات اليت ال يعرف معناها 

 العرش خلق عظيم

   القرآن: يففقد جاء 

  15  َال إِلََه إِّالَ ُهَو َرّبُ الَْعْرِش الَْعِظيِم [النمل ُ   ]27:26اّ�َ

  16  9:129َال إِلََه إِّالَ ُهَو �َلَْيِه َتَو�َّلُْت َوُهَو َرّبُ الَْعْرِش الَْعِظيِم [التوبة[ 

لى أن العرش خملوق عظيم فهذه اآل�ت والعديد من اآل�ت األخرى تدل ع

  .تعاىل خلق هللامن 

  من خلق هللا الكرسي

الكرسي أيضا من خلق هللا، لكن منزلة الكرسي أقل من مرتبة العرش، وكأن 

الصحراء. �لنسبة إىل أمهية هلا  ت، فاحللقة ليسيف الصحراء تقد وضعحلقة 

ها، لكن هذا الكرسي  حقيقت علميإال أن هللا ، من العرشمكانة أقل كرسي الف

 :الكرمي كما هو مذكور يف القرآناألرض  و  واتلدرجة أنه حييط �لسما كبري

  17  َماَواِت َواْألَْرَض َوَال َيُئوُدهُ ِحْفُظُهَما َوُهَو الَْعلِّيُ الَْعِظيُم [البقرة َوِسَع ُكْرِسّيُُه الّسَ

2:255[  
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 عة الثالثةاماجل

أنه  يف الكون بعلمه وقدرته وبصريته، الموجود  عة الثالثة أن هللااماجلت ورأ

  .ينبغي السكوت فيهما مكانه حينئٍذ فأيف الكون مع ذاته، و موجود 

  يف الكون؟هو نفسه إن هللا خلق الكون فكيف يكون  :يقولونهم 

، فينبغي أن كون حاد�ً يه ًا فيه فإنموجود، فإذا كان هللا حادث�نياً: الكون 

  .قدرتهو  هعلمبيقال أن هللا يف الكون 

 وهذه بعض اآل�ت:

  18  بِ�ُّلِ َشْيٍء ُمِحيًطا [ال�سحبء ُ   ]4:126َو�َحبَن اّ�َ

  19  41:54أََال إِنَُّه بِ�ُّلِ َشْيٍء ُمِحيٌط [فصلت[ 

  20  بَِما َيْعَملُوَن ُمِحيٌط [األنفال ُ  ]8:47َواّ�َ

 هكل شيء، فهو يف الكون من حيث علم  يطأن هللا حي ةالثالثيف هذه اآل�ت 

  وليس من حيث ذاته.

  21  57:2ُيْحِيي َوُيِميُت َوُهَو �ََ� �ُّلِ َشْيٍء قَِديٌر [الحديد[ 

  22  46:33بََ� إِنَُّه �ََ� �ُّلِ َشْيٍء قَِديٌر [األحقاف[ 

  23  67:1َتَباَرَك الَِّذي بَِيِدِه الُْملُْك َوُهَو �ََ� �ُّلِ َشْيٍء قَِديٌر [الملك[ 

  24  42:50َوَيْجَعُل َمْن َيَشحبُء َعِقيًما إِنَُّه �َلِيٌم قَِديٌر [الشورى[  

� فا .هوملك درتهقلمه و الكون كله من حيث عيط يف هذه اآل�ت أن هللا حي

  ذاته.بال  هعلمبموجود يف الكون سبحانه تعاىل 
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 الرابعةعة اجلام

يف العلو  دو جو ن هللا عز وجل مإ: وهم قليلون يف العدد الرابعةعة ااجلمقول تو 

   .وعلدرجة ال ونددحيال  هم. لكنحسب شانه الالئق به

 اآل�ت: م حيتجون �ذهوه

  25  16:50َيَخافُوَن َربَُّهْم ِمْن فَْوِقِهْم َوَيْفَعلُوَن َما ُيْؤَمُروَن [النحل[ 

  26  لُِح َيْرفَُعُه [فاطر ا ّيُِب َوالَْعَمُل الّصَ  ]35:10إِلَْيِه َيْصَعُد الْ�َلُِم الّطَ

  27  ِذي الَْمَعاِرِج ِ ُح إِلَْيهِ  ِمَن اّ�َ و ُرهُ  َتْعُرُج الَْمَالئَِكُة َوالّرُ ِيف َيْوٍم �َحبَن ِمْقَدا

ج   ]4-70:3َخْمِسَني أَلَْف َسَنٍة [المعار

  28  ُرهُ أَلَْف َسَنٍة َماِء إَِىل اْألَْرِض ُثّمَ َيْعُرُج إِلَْيِه ِيف يَْوٍم �َحبَن ِمْقَدا ُيَدبُِّر اْألَْمَر ِمَن الّسَ

وَن [السجدة   ]32:5ِمّمَا َتُعّدُ

   أن هللا يف العلو.هذه اآل�ت األربعة تشري إىل

  وقد جاء يف احلديث:

1  َلٍة  "  َعْن َأِيب ُهرَيـْرََة، َأنَّ َرُسوَل ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل يـَْنزُِل رَبـَُّنا تـََباَرَك َوتـََعاَىل ُكلَّ لَيـْ

نـَْيا ِحَني يـَبـَْقى ثـُُلُث اللَّْيِل اآلِخرُ  (أبو داؤد، کتاب التطوع، �ب  "ِإَىل َمسَاِء الدُّ

 )1315 احلديث، رقم 197أي الليل أفضل، ص 

  يف العلو. تعاىل احلديث يدل على أن هللا هذا 

  ه.الذي يناسبه سبحان الو�حلعة أن هللا يف العلو اهذه اجلم ترألذلك 
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ة ماعة كبري جب. هذه ليست حسب شانهيف السموات موجود سبحانه هللا إن 

  عة الرابعة.اموهذا الرأي قريب جدا من رأي اجلالناس  بل هذا رأي بعض

 حلديث التايل:�ون لدستيوهم 

2  َنا َأَ� ُأَصلِّي، َمَع َرُسوِل ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص ، قَاَل بـَيـْ َعْن ُمَعاِويََة ْبِن احلََْكِم السَُّلِميِّ

ُتُه ِ�َا   .   " اْئِتِين ِ�َا   " ... قَاَل وََكاَنْت ِيل َجارِيٌَة تـَْرَعى َغَنًما ِيل ... قَاَل  فَأَتـَيـْ

قَاَلْت أَْنَت َرُسوُل   .   " َمْن َأَ�   " قَاَل   . قَاَلْت ِيف السََّماِء   .   "  أَْيَن ا�َُّ   " فـََقاَل َهلَا 

مسلم، کتاب املساجد، �ب صحيح (  . " أَْعِتْقَها فَِإنـََّها ُمْؤِمَنٌة   " قَاَل   . ا�َِّ 

 رقم ،218 ص  ،هحترمي الکالم يف الصالة و نسخ ما کان من إ�حت

537/1199(  

النيب صلى هللا عليه قرره ن هللا يف السماء و إهذا احلديث قالت اجلارية ويف 

  وسلم.

 عة السادسةاماجل

 ،هللامكان ، شالسادسة أن مجيع األمور مثل االستواء على العر عة ااجلمت رأ

، ل هللا، فهذه كلها من املتشا�اتو وجه هللا، يد هللا، قدم هللا، إصبع هللا، نز 

غري  كيف، ولكن المعناها معلوم لو عند هللا وحده، فنقمعلوم احلقيقي معناه 

اختيار لذلك من األفضل ؛ بدعة ام، واجلدل فيهالز  امعلوم، ووجوب اإلميان �

  .والسكوت متصال
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 وهذا قول اإلمام مالك مشهور جداً بينهم:

مسعت حيی بن حيی يقول کنا عند مالک بن أنس فجاء رجل فقال � أ� عبد "

 فأطرق قال استوی، کيف) 5 هط سورة( ﴾الستوی العرش علی الرمحن﴿ :هللا

 والکيف ول،هجم غري االستوی :قال مث الرحضاء هعال حتی هرأس مالک

 فأمر مبتدعا، إال أراک وما بدعة، هاجب، والسؤال عنو  هب واإلميان غريمعقول،

 مسئلة يف علمائنا أکثر درج هذا مثل وعلی: الشيخ قال .رجخيُ  أن هب

 للبيهقي، والصفات األمساء( ".والنزول واإلتيان، ا�يئ، مسئلة يف و االستوی،

 هالفق شرح ؛116 ص ،1 ج االستوی، يف القول �ب االعتقاد، کتاب

 ) 70ص  األکرب،

 ذه اآلية:وهذه اجلماعة حتتج �

  29  ُُّهَو الَِّذي أَنـَْزَل َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِمْنُه َآَ�ٌت ُحمَْكَماٌت ُهنَّ أُم

اْلِكَتاِب َوأَُخُر ُمَتَشاِ�َاٌت َفَأمَّا الَِّذيَن ِيف قـُُلوِ�ِْم َزْيٌغ فـَيَـتَِّبُعوَن َما َتَشابََه ِمْنُه ابِْتَغاَء 

َنِة َوابِْتَغاَء َ�ِْويِلِه َوَما يـَْعَلمُ  َ�ِْويَلُه ِإالَّ ا�َُّ َوالرَّاِسُخوَن ِيف اْلِعْلِم يـَُقوُلوَن َآَمنَّا  اْلِفتـْ

  ]3:7بِِه ُكلٌّ ِمْن ِعْنِد َربَِّنا َوَما َيذَّكَُّر ِإالَّ أُولُو اْألَْلَباِب [آل عمران 

�ذه اآل�ت تؤكد �إلميان ، بل تشا�اتبعدم إتباع أقوال مترشد هذه اآلية 

  االستواء، بل نسكت.�ويل يف  وضفال خنم الصمت، التز او 
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 اهللامحه رأي اإلمام أيب حنيفة ر

، ولكن لوميف هذا الصدد أن معناها مع رمحه هللا  حنيفة ومذهب اإلمام أيب

شرح كتاب اإلمام أيب ، مذكور يف شرح الفقه األكربذا وه ،جمهولكيف ال

  :"الفقه األكرب"حنيفة الشهري 

 يف تعالی هللا هالقرآن، فما ذکر  يف تعالی هللا هذکر  کما ونفس هووج يد هول"

و ال يقال: إن  کيف، بال صفات هل فهو والنفس واليد هالوج ذکر من القرآن

 االعتزال، و القدر أهل قول وهو الصفة إبطال هفي ألنته نعم وأ هقدرت هيد

 شرح( ."کيف بال تعالی صفتان هورضا هوغضب کيف، بال هصفت هولکن يد

 )68-66 ص األکرب، هالفق کتاب

هذا حتت ] 5: 20[القرآن:  ﴾الرَّْمحَُن َعَلى اْلَعْرِش اْستَـَوى﴿شراح ال وضم

من فإ�ا ، جمهولكيف ولكن ال لوممععلى العرش معىن االستواء املبحث �ن 

  إال هللا، لذلك علينا السكوت عنها.احلقيقي املتشا�ات اليت ال يعرف معناها 

 اهللامحه رأي اإلمام الغزايل ر

قال اإلمام الغزايل رمحه هللا: ترمجة االستواء ليس اجللوس على العرش أو 

  :يف الكيف فال داعي للمناقشة إبقاؤه، بل هي حفظ العرش، و راراالستق

ص قائد، الع اعد(قو أي قهر وحفظ وأبقى.  ﴾الرَّْمحَُن َعَلى اْلَعْرِش اْستَـَوى﴿

167(   
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 اهللامحه رأي اإلمام الطحاوي ر

، لكن هللا ال حقوالكرسي حق العرش إىل أن هللا  محهاإلمام الطحاوي ر ذهب 

 هو يقول:، حيتاج إىل العرش والكرسي

 ".هحق، و هو عزو جل مستغن عن العرش و ما دون يوالعرش والکرس"

 )13 ص ،50 و 49 العقيدة رقم الطحاوية، العقيدة(

  .ءالعلمااألئمة و من  أربعةو  ةعات الستاهذه آراء اجلم

 خرىاأل تشاهباتاملالكلامت 

بصرف النظر عن االستواء، فإن الكلمات التسع التالية هي أيًضا من 

  املتشا�ات.

فال تكون يد  )11:42(سورة الشوری  ﴾َشْیءٌ  هلَْيَس َکِمْثلِ ﴿يقول القرآن: 

حيرم اخلوض اليت املتشا�ات من الكلمات فهذه كوجوهنا.   ووجهكأيدينا �  

  .تبعتجنب التنمن �ذه الكلمات و نؤ . لذلك، هافي

وقد ترجم مفسرو القرآن هذه الكلمات من وجهة نظر السياق، وهي ليست 

�ملعىن املناسب � سبحانه  كلماتهذه ال، لكنهم حاولوا شرح قيقيةالرتمجة احل

  جلعلها أقرب إىل فهم الناس.

  ها هي الكلمات التسع:

  ) يد هللا1(
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  ) وجه هللا2(

  ) روح هللا3(

  ) عني هللا4(

  ) اليد اليمىن5(

  صبع) اإل6(

  ) قدم7(

  ) نزول هللا8(

  على هيئته آدمَ  ه) خلقُ 9(

 وهذه اآل�ت اليت تذكر اليد �:

  30  لُوا بَْل َيَداهُ َمْ�ُسوَطَتاِن لُِعُنوا بَِما قَا ِ َمْغلُولٌَة �ُلَّْت أَْيِديِهْم َو لَِت الَْيُهوُد َيُد اّ�َ َوقَا

 ]5:64ُيْنِفُق َكْيَف َيَشحبُء  [المائدة 

  31  ِفَْوَق أَْيِديه ِ َ َيُد اّ�َ  ]48:10ْم  [الفتح إِّنَ الَِّذيَن ُيَباِيُعوَنَك إِنََّما ُيَباِيُعوَن اّ�َ

  32  36:83فَُسْبَحاَن الَِّذي بَِيِدِه َملَُجلوُت �ُّلِ َشْيٍء َوإِلَْيِه ُتْرَجُعوَن [يس[ 

  وجه �:الوهذه اآل�ت تذكر 

  33  َواِسٌع �َلِيٌم َ ِ إِّنَ اّ�َ ِ الَْمْشِرُق َوالَْمْغِرُب فَأَْيَنَما ُتَولُّوا فَثَّمَ َوْجُه اّ�َ [البقرة  َوِ�َّ

2:115[ 

  34  البقرة] ِ َوَما ُتْنِفُقوا ِمْن َخْريٍ فَِألَْنُفِسُكْم َوَما ُتْنِفُقوَن إِّالَ ابِْتَغاَء َوْجِه اّ�َ

2:272[ 

35  لَِئَك ُهُم الُْمْضِعُفوَن [الروم ِ فَأُو  ]30:39َوَما َآَتْ�ُتْم ِمْن َز�َحبٍة ُتِريُدوَن َوْجَه اّ�َ

  �:النفس تذكر  اآلية التالية
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 36  5:116َتْعلَُم َما ِيف َنْفِسي َوَال أَ�ْلَُم َما ِيف َنْفِسَك [المائدة[ 

 عني �:الاآلية التالية تذكر 

  37  لُِتْصَنَع َ�َ� �َْ�ِين [طه  ]20:39َو

  اآلية التالية تذكر اليد اليمىن �:

 38  ماَواُت َمْطِويَّاٌت بَِيِم�ِنِه [الزمر  ]39:67َوالّسَ

 صبع �:اإليذكر احلديث اآليت 

3 أمحد، مسند. (الرمحن أصابع من أصبعني بني اهن قلوب بين آدم کلإ 

 ) 6569 رقم ،130 ص ،11 ج العاص، بن عمر بن هللا عبد مسند

  هذا احلديث يذكر األصابع �.

  القدم �:احلديث التايل يذكر 

4  ... مزيد؟ من له تقول و امتألت له نمهيقال جل"عن أيب هريرة 

 البخاري، صحيح( ".قط قط فتقول اهعلي هقدم وتعالی تبارك الرب فيضع

 )4849، رقم 858 ص مزيد، من له وتقول هقول �ب ق، سورة کتاب

  �:زول احلديث التايل يذكر الن

5  َلٍة   "  َعْن َأِيب ُهرَيـْرََة، َأنَّ َرُسوَل ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل يـَْنزُِل رَبـَُّنا تـََباَرَك َوتـََعاَىل ُكلَّ لَيـْ

نـَْيا ِحَني يـَبـَْقى ثـُُلُث اللَّْيِل اآلِخُر... (أبو داؤد، کتاب التطوع،  ِإَىل َمسَاِء الدُّ

 )1315، رقم �197ب أي الليل أفضل، ص 

 :خلق آدم عليه السالم على صورتهسبحانه هللا أن احلديث التايل يذكر 
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6  علی آدم هللا خلق": قالوسلم  صلى هللا عليه النيب عن ريرةهعن أيب 

البخاري، کتاب االستئذان، �ب بدء  صحيح( ".ذراعا ستون هطول هصورت

 �ب ا،ه؛ صحيح مسلم، کتاب اجلنة و نعيم6227، 1084السالم، ص 

، رقم 1234 ص الطري، أفئدة مثل م�أفئد أقوام اجلنة يدخل

2841/7163(  

  خلق آدم عليه السالم على صورته.سبحانه جاء يف هذا احلديث أن هللا 

  الستكشاف معناها. وضتشا�ات، ومطلوب منا عدم اخلمكلمات هذه  

 .ةديعقاله أحاديث عن هذ 6آية و  38هذه ف



 

 املبحث الثامن والعشرون

 وحواللّ  القلم

  لي:ي ام، والتفاصيل كةديالعقه هذعن  آ�ت وحديثني 4سنذكر 

القرآن واحلديث أن هللا خلق القلم للكتابة، وطلب منه أن يكتب من علم يُ و 

عرف، فهي معلومة عند هللا يُ فال ه يتكيففكتب كل ما طلب منه كتابته. وأما  

  وحده.

 ها هي اآل�ت:

  1  68:1ن َوالَْقلَِم َوَما َيْسُطُروَن [القلم[ 

  2 اقَْرأْ َوَربَُّك اْألَْكَرُم 4-96:3لَْقلَِم [العلق الَِّذي �َلََّم بِا[ 

  وقد جاء يف احلديث:

1  ْعُت َرُسوَل ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص يـَُقوُل ِإنَّ أَوََّل   " قَاَل ُعَباَدُة ْبُن الصَّاِمِت ِالبِْنِه ... مسَِ

ُ اْلَقَلَم فـََقاَل َلُه اْكُتبْ  ْب َمَقاِديَر ُكلِّ قَاَل َربِّ َوَماَذا َأْكُتُب قَاَل اْكتُ   . َما َخَلَق ا�َّ

ْعُت َرُسوَل ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص يـَُقوُل   .  " َشْىٍء َحىتَّ تـَُقوَم السَّاَعُة  َمْن َماَت  " َ� بـَُىنَّ ِإّينِ مسَِ

(أبو داؤد، کتاب السنة، �ب يف القدر، ص   .  " َعَلى َغْريِ َهَذا فـََلْيَس ِمينِّ 

اب القدر، �ب اعظام أمر اإلميان ؛ سنن الرتمذي، کت4700، رقم 664

 )2155، رقم �495لقدر، ص 
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هللا تعاىل خلقه خلق ة صاديث أن القلم من خواحل نياآليت اتنيويتضح من ه

. ما أُمركل شيء إىل يوم القيامة وما بعده، وكتب القلم كل   كتابةب هأوًال وأمر 

  .هولكن هذا القلم ليس مثل قلمنا، وهللا وحده يعلم كيف 

 ؟وحاللّ ما هو 

ال يستطيع اجلن و اللوح. كيف هذا هللا وحده يعلم ما هو  إن ، اللوحوكذلك 

كان القرآن الكرمي  فإن ه. و يغريوه أو يشوهلوالشياطني الوصول إىل اللوح 

صلى هللا نزل على الرسول الكرمي أمث كذلك، يف هذا اللوح، وال يزال   اً حمفوظ

  اليوم.كما هو  عليه وسلم

 اآل�ت:هذه بعض 

  3 بَْل ُهَو قُْرَآٌن َمِجيٌد  ج  ]22-85:21ِيف لَْوٍح َمْحُفوٍظ [الربو

  4 إِنَُّه لَُقْرَآٌن َكِريٌم  78-56:77ِيف ِكَتاٍب َمْكُنوٍن [الواقعة[ 

  وقد جاء يف احلديث:

2  قبل ... قال کان هللا":  ملسو هيلع هللا ىلصن حصني قال قال رسول هللابعن عمران 

 ".ءشي کل ذکر اللوح فی کتب و املاء، علی هعرش کان و شيئ، کل

 رقم ،107 ص ،33 ج حصني، بن عمران حديث أمحد، مسند(

19876(  
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يف اللوح  ا وحمفوظاموجودكان القرآن  واحلديث أن  نياآليتاتني هلم من عُ ف

ما كان وما ، كما ُعرف أن كل ملسو هيلع هللا ىلصل على النيب الكرمي زّ احملفوظ، ومن هناك نُـ 

  مذكور يف اللوح احملفوظ.سيكون 

 .ةديعقال هآ�ت وحديثني حول هذ 4هذه ف



 

 املبحث التاسع والعشرون

 يامن؟إلاما 

  ، تفاصيلها كما يلي:ةديالعق هحول هذأحاديث  6آية و  14سنذكر 

إذا أنكر أً� من  مؤمًنا. كوني، فإذا كان الشخص يؤمن �ألشياء الستة التالية

هذه األشياء الستة، فيكون كافرًا، ولكن إذا مل ينكر أً� من هذه األشياء 

  .�لكفر الفكل خمجيوز أن يُرمى  ال و  سيظل مسلًماو الستة، فلن يكون كافرًا 

) 5( املالئكةو ) 4( كتب ا�و ) 3( األنبياءو ) 2( ) ��1( :ؤمنت ميان أنفاإل

  القدر.و ) 6( اآلخرواليوم 

 :الزمة اإلميان �ذه األشياء الستة�ن الطحاوية"  ةعقيدالوقد ورد يف "

 هخري  والقدر اآلخر، واليوم ،هورسل ،هوکتب ،هومالئکت ،ميان هو اإلميان ��إلوا"

 ) 15 ص ،66 هالعقيد رقم الطحاوية، العقيدة( ".هومر  هوحلو  هوشر 

  اإلنسان مؤمًنا.كون اإلميان �ذه األشياء الستة يفب

 على هذه املعتقدات الستة:دالئل فيما يلي ال

  1 َوَمَالئَِكِتِه ِ ُسوُل بَِما أُْنِزَل إِلَْيِه ِمْن َربِِّه َوالُْمْؤِمُنوَن �ُّلٌ َآَمَن بِاّ�َ َوُكُ�ِبِه َآَمَن الّرَ

ُق بَْنيَ أََحٍد ِمْن ُرُسلِِه [البقرة   ]2:285َوُرُسلِِه َال ُنَفّرِ

  2 َوالَْيْوِم اْآلَِخِر َوالَْمَالئَِكِة َوالِْجلَتاِب َوالّنَِبّيَِني  [البقرة ِ لَِجلّنَ الِْربَّ َمْن آََمَن بِاّ�َ َو

2:177[  
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 جاء يف األحاديث:وقد 

1  َْأْن تـُْؤِمَن ِ��َِّ  " قَاَل   . َمَر، قَاَل فََأْخِربِْين َعِن اِإلميَانِ َعْن َحيَْىي ْبِن يـَع

قَاَل َصَدْقَت   .   " َوَمالَِئَكِتِه وَُكُتِبِه َوُرُسِلِه َواْليَـْوِم اآلِخِر َوتـُْؤِمَن ِ�ْلَقَدِر َخْريِِه َوَشرِِّه 

"فَِإنَُّه  قَاَل   . قـُْلُت ا�َُّ َوَرُسولُُه أَْعَلمُ   .  " اِئلُ "َ� ُعَمُر أََتْدرِي َمِن السَّ  ُمثَّ قَاَل ِيل  .. . 

 رقم ،25 ص اإلميان، کتاب مسلم، صحيح(  . " ِجْربِيُل أََ�ُكْم يـَُعلُِّمُكْم ِديَنُكمْ 

8/93( 

2  ِطُُرِق  َعْن َأِيب َسِعيٍد، قَاَل َلِقَي َرُسوُل ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص اْبَن َصاِئٍد ِيف بـَْعض

فـََقاَل أََتْشَهُد   .   " "أََتْشَهُد َأّينِ َرُسوُل ا�َِّ  فـََقاَل َلُه َرُسوُل ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص  ... اْلَمِديَنةِ 

ِلِه َواْليَـْوِم "آَمْنُت ِ��َِّ َوَمالَِئَكِتِه وَُكُتِبِه َوُرسُ  أَْنَت َأّينِ َرُسوُل ا�َِّ فـََقاَل النَِّيبُّ ملسو هيلع هللا ىلص 

 رقم ،516 ص صياد، ابن ذکر يف جاء ما �ب ،يرتمذال سنن(  . " اآلِخرِ 

2247 ( 

ؤمن �ذه األشياء من يهذه اآل�ت واألحاديث تذكر اإلميان بستة أمور، فف

  صبح مؤمًنا، وإال فال.يالستة، ف

 معنى اإليامن باهللا

ال يؤمن من ينكر ا� و  الكافرو . هصفاتا� و ذات اإلميان �� يعين اإلميان ب

لق من تلقاء نفسه، كما يقول اخلالق، بل يقول إن العامل خُ هو ا� ن �

من لكن يؤ يؤمن ��، ويؤمن �نه خالق الدنيا، و من املشرك أما  .نو امللحد

  الشرك.بحث ىل �قي التفاصيل يف مإ. انظر اً مشرككون �هلة كثرية، في
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 معنى اإليامن بالكتب

َآَمَن الرَُّسوُل ِمبَا أُْنزَِل إِلَْيِه ِمْن (اآلية كما يف   قمجيع الكتب اليت أنزهلا ا� حأن 

َربِِّه َواْلُمْؤِمُنوَن ُكلٌّ َآَمَن ِ��َِّ َوَمَالِئَكِتِه وَُكُتِبِه َوُرُسِلِه َال نـَُفّرُِق بـَْنيَ َأَحٍد ِمْن 

إلرشاد لكتب كانت كافية نعتقد أن تلك الكذلك   .)2:285البقرة : ُرُسِلهِ 

الستة املذكورة املعتقدات أيًضا من . فاإلميان بكتب ا� رهمو يف عصإىل احلق 

أعاله، واليت جيب أن نؤمن �ا، على الرغم من اختالف التفاصيل األخرى، 

أن ، لذلك علينا نسخت بنزول القرآنقد ا فال جيوز العمل عليها اآلن، أل�

تبع شريعة الرسول ولكن ن املنزلة من ا�السماوية  م كل الكتباحرت عتقد �ن

  .فقط صلى ا� عليه وسلمالكرمي 

  ثالثة أشكال:له إلميان �لقرآن فكتاب أنزله ا� هو القرآن.   آخرمث أن 

  اإلميان �لقرآن  األول:

نه وحي من عند ا�. ومن أنكر ولو إحدى هذه �هو اإلميان بكل آية منه 

  اآل�ت فهو كافر.

  ةصرحيإثبات األمر �ية  :الثاين

طاعته. ومن أنكر ولو إاإلميان به و الزم ة، فمن الصرحيإذا مت إثبات األمر �ية 

الصالة والصوم ��ت صرحية،  ت: ثبتمثالً  إحدى هذه اآل�ت فهو كافر.

ال يؤمن �لصالة، أو ال يؤمن �لصيام، فإنه يكفر؛ �نه  فمن أنكرها مثًال قال

  .الكرميمن القرآن  آيةأنكر  ألنه
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 كافر.هو  فالضرورية أمور الدين  من ما ورد يف كتب الفقه أنه من أنكر وهذا

رتكها يبل ال ينكرها، و الصيام،  وجوبإذا اعتقد اإلنسان بوجوب الصالة  أما

  بسبب الكسل، فإنه ال يكفر، وإن كان فاسقاً.

  ةغري واضحقبول تفسري آية  مبدأ

، ومعناها غري واضح، ومل يرد معناها يف حديث ةواضحغري : أن اآلية الثالث

واضح. فمثًال إذا ذكر اثنان من املفسرين معنيني، فإنه يعتقد أن هذه آية نزهلا 

ألنه  اً ، فال يصري كافر ري اآلخرا�، لكنه يؤمن بتفسري واحد، وال يؤمن �لتفس

  ، فال يكفر.مل يقبل �ويلهاإمنا ، و اآلية لقب

لك تذكر هذا املبدأ، وإال فإن العديد من الطوائف تفعل ذالزم أن ال منو 

أتباع الطوائف األخرى �لكفر فيسمون ، بتفسري آية غامضة حسب �ويلها

وحىت ال يصلون خلفهم، وإذا صلى أحدهم صالة اجلنازة ا قبلو�ال يالذين 

كفر ل� نازةإىل مذهب آخر، فيحكم على من يصلي اجل يعلى من ينتم

  .نكاحالوفسخ 

ن �ذا املوقف، وما مصري املسلمني و املسلم انقسميف النقطة، كهذه  �مل

  اليوم بسبب مثل هذه القضا�.

 إنكار اآلية جيعل املرء كافراً. فيما يلي بعض اآل�ت اليت تثبت هذه النقطة: نإ

  3 لَُهْم �ََذاٌب َشِديٌد [آل عمران ِ َياِت اّ�َ   ]3:4إِّنَ الَِّذيَن َكَفُروا بِآَ

  4 َسِريُع الِْحَسحبِب [آل عمران َ ِ فَِإّنَ اّ�َ َياِت اّ�َ  ]3:19َوَمْن َيْجلُفْر بِآَ
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  5 َوَيْقُتلُوَن الّنَِبّيَِني بَِغْريِ َحّقٍ َوَيْقُتلُوَن الَِّذيَن ِ َياِت اّ�َ إِّنَ الَِّذيَن َيْجلُفُروَن بِآَ

لِْقْسِط ِمَن الّنَاِس فََبّشِ   ]3:21ْرُهْم بَِعَذاٍب أَلِيٍم [آل عمران َيأُْمُروَن بِا

  6 َيْجَحُدوَن [األنعام ِ َياِت اّ�َ لِِمَني بِآَ ا لَِجلّنَ الّظَ  ]6:33َو

يعين  اآليةكفر من مل يؤمن ��ت هللا فهو كافر. وأن  أن  يف كل هذه اآل�ت

ية، جيعل املرء  اآلمن �بت ح صري، أو إنكار أمر آية من القرآنأي إنكار 

  كافراً.

 اإليامن بالرسلى عنم

َآَمَن الرَُّسوُل ِمبَا أُْنزَِل إِلَْيِه ِمْن َربِِّه َواْلُمْؤِمُنوَن ُكلٌّ َآَمَن ِ��َِّ وتذكر اآلية (

) أن مجيع 2:285البقرة : َوَمَالِئَكِتِه وَُكُتِبِه َوُرُسِلِه َال نـَُفّرُِق بـَْنيَ َأَحٍد ِمْن ُرُسِلهِ 

ن مجيع أن نؤمن �وعلينا  كانوا على احلقهم هللا  رسلالذين أالرسل واألنبياء 

كانت مجيع مكو�ت ف. ةحقكانت ، وشريعتهم  قد بعثهم هللا اءنبيالرسل واأل

، واآلخرة، والقدر) واحدة بني ةكئاإلميان (اإلميان ��، والنيب، والكتاب، واملال

الة والصوم وما إىل مثل الصلشريعة اأحكام مجيع األنبياء، على الرغم من أن 

نؤمن �ملعتقدات الستة ال نعمل على تلك األحكام بل ف، ةذلك كانت خمتلف

  األساسية فقط.

 ، كما يقول القرآن:موراإلميان �ذه األدعا الناس إىل نيب ل ك

  7 ُسوُل بَِما أُْنِزَل إِلَْيِه ِمْن َربِِّه َوالُْمْؤِمُنوَن �ُّلٌ َآَمَن ِ َوَمَالئَِكِتِه َوُكُ�ِبِه َآَمَن الّرَ بِاّ�َ

ُق بَْنيَ أََحٍد ِمْن ُرُسلِِه [البقرة   ]2:285َوُرُسلِِه َال ُنَفّرِ
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� الناس أن يؤمنوا �دعوا الرسل السابقني مجيع وقد جاء يف هذه اآلية أنه 

الرسل ��م ميع األنبياء و أن نؤمن جبلزم علينا لذلك ي .ه ورسلهكتبو ته مالئكو 

، فال جيوز ، وال بد من احرتامهم وحمبتهمهللا لدعوة الناس إىل احلق من او رسلأ

  .دىن شيءهم �ساءة إلياإل

 من هذه املعتقدات يكون كافراحدا ومن ينكر أ

فهو كافر، ولكن إذا مل ينكر أً� من هذه  ةإذا أنكر أحد هذه املعتقدات الست

إعالن وز جيلذلك ال  ؛يبقى مسلًمابل املعتقدات الست، فلن يكون كافرًا، 

  .التافهةالكفر يف األمور 

 الطحاوية:عبارة العقيدة والدليل على ذلك 

 الطحاوية، العقيدة( ه"في هللا هوال خيرج العبد من اإلميان إال جبحود ما أدخل"

 )15 ص ،61 العقيدة رقم

، فإنه �نكار أي ة�ذه املعتقدات الستسلم املقر جاء يف هذا النص أنه إذا أ

منها خيرج عن اإلميان، ولكن إذا مل ينكر إحداها يبقى مؤمناً. وبنفس الطريقة، 

فإن ارتكاب الكبائر ال جيعله كافراً. نعم، إذا رأى أنه حيل إرتكاب الكبائر، 

  الكبائر.رم هو إنكار اآلية اليت حت الً حالرية فإنه يكفر؛ ألن اعتبار الكب
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  بالقلب يقدصتوباللسان قرار إ هواإليامن 

الضرورية لإلميان، وأن  ةبقلبه مجيع املعتقدات الست قدصجيب على املرء أن ي

بلسانه فقط فال بل أقر بقلبه صدق . وأما إذا مل يبلسانه أيًضا �نه مسلمقر ي

  .اً منافق، بل يكون يكون مؤمناً 

األحكام الدنيوية، على سبيل املثال: صالة جراء �للسان إلقرار بد من اإلال

 هنرفه أحد �، ألنه من مل يعرتف �إلسالم فكيف يعاملسلمةاجلنازة، تزوج 

  .عليه أحكام الشريعةينفذ لم وكيف مس

 عقيدة الطحاوية:اليف كما 

(العقيدة الطحاوية، رقم  "واإلميان هو اإلقرار �للسان، و التصديق �جلنان"

 )15، ص 62العقيدة 

 اإليامن خوفا من القتلفي ن

أنكر هللا بلسانه خوفًا من القتل،  هالقلب، ولكنموجودا يف ميان اإلإذا كان 

  مؤمًنا، ألن اإلميان احلقيقي هو اإلميان �� من القلب.بقى فسي

 والدليل على ذلك اآلية التالية:

  7 ِمْن بَْعِد إِيَمانِِه إِّالَ َمْن ِ لَِجلْن َمْن َشَرَح  َمْن َكَفَر بِاّ�َ أُْكِرهَ َوقَلُْبُه ُمْطَمِئّنٌ بِاْإلِيَماِن َو

لَُهْم �ََذاٌب َعِظيٌم [النحل  ِ َو ْ َغَضٌب ِمَن اّ�َ لُْجلْفِر َصْدًرا فََعلَْهلِ   ]16:106بِا

  ن: أمرايف هذه اآلية ذكر 
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) إذا كان اإلنسان ال يؤمن �� من القلب، فإنه حىت لو تكلم بلسانه، 1(

  هو غري مؤمن ��. ف

ال ، و اإلميان يف القلب، ولكن أنكر هللا بلسانه إكراًها فهو مؤمنإذا كان ) 2(

 يصح تكفريه.

 8 يَماَن [المجادلة   ]58:22أُولَِئَك َكَتَب ِيف قُلُوبِِهُم اْإلِ

 اإلميان احلقيقي. والقلب هرسوخ التوحيد يف وهذه اآلية تدل على أن 

3  ْالنَِّيبِّ َصلَّى ا�َُّ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل َخيْرُُج ِمْن النَّاِر َمْن قَاَل َال  َعْن أََنٍس َعن

إَِلَه ِإالَّ ا�َُّ َوِيف قـَْلِبِه َوْزُن َشِعريٍَة ِمْن َخْريٍ. (صحيح البخاري، کتاب اإلميان، 

 )44، رقم �10ب ز�دة اإلميان و نقصانه، ص 

4  خيرج من النار من  مث ․․․":  ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللانس بن مالک قال قال أعن

 کتاب مسلم، صحيح( ".ذرة يزن ما اخلري من قلبه يف وکان هللا االإله قال ال 

 ؛193/3478 رقم ،102 ص ا،هفي منزلة اجلنة أهل أدنی �ب اإلميان،

 مع القيامة يوم تعالی الرب کالم �ب التوحيد، کتاب �ب البخاري، صحيح

 ) 7510 رقم ،1294 ص م،هوغري  نبياءاأل

يف القلب ذرة إميان فإنه يدخل  تلم من هذه اآل�ت واألحاديث أنه إذا كانفعُ 

  القلب هو اإلميان احلقيقي.صديق اجلنة، أي أن ت
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 لسنا ملزمني أن ننظر إىل القلب

ل من اعرتف �إلميان بلسانه، فال يلزمنا التحقيق فيما إذا قاله بقلبه أم ال، ب

أحكام اإلسالم. نعم، إذا ظهر الكفر أو الشرك، فإنه تلزم عليه نعتربه مؤمنًا و 

  يعترب كافراً. فمثًال إذا اعرتف �ميانه وسجد أمام األصنام، فإنه يعترب كافراً.

 :كما جاء يف احلديث

5  َُُّتُه فـََوَقَع   . َعْن أَُساَمَة ْبِن َزْيٍد ... فََأْدرَْكُت َرُجًال فـََقاَل َال إَِلَه ِإالَّ ا� َفطََعنـْ

 أَقَاَل َال إَِلَه ِإالَّ ا�َُّ   " ِيف نـَْفِسي ِمْن َذِلَك َفذََكْرتُُه لِلنَِّيبِّ ملسو هيلع هللا ىلص فـََقاَل َرُسوُل ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص 

َالِح   .   " َوقـَتَـْلَتُه  َا قَاَهلَا َخْوفًا ِمَن الّسِ أََفَال   " قَاَل   . قَاَل قـُْلُت َ� َرُسوَل ا�َِّ ِإمنَّ

َفَمازَاَل يَُكّرِرَُها َعَلىَّ َحىتَّ َمتَنـَّْيُت َأّينِ   .   " َشَقْقَت َعْن قـَْلِبِه َحىتَّ تـَْعَلَم أََقاَهلَا أَْم َال 

(صحيح مسلم، کتاب اإلميان ، �ب حترمي قتل الکافر بعد   . ُت يـَْوَمِئذٍ َأْسَلمْ 

 اد،ه؛ أبو داؤد، کتاب اجل96/277، رقم 56 ص ،هالل اال هال ال هقول

 ) 2640، رقم 381 ص املشرکون، يقاتل ما علی �ب

يتبني من هذا احلديث أنه إذا قال ال إله إال هللا �للسان فال داعي لالستفسار 

مور األالناس غريهم �لكفر والشرك يف رمي إميان أم ال. اليوم ي ه قلبهل يف

  يف هذا الشأن. هذا خمالف للحديث.شددون وهم يتالتافهة 

 جزء من اإليامن عملال

تعريف اإلميان: يف يف بعض الكتب  مكتوبجزء من اإلميان، لذلك لعمل ا

  ".ركانأل�والعمل  ،هو اإلقرار �للسان، والتصديق �جلنان"
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إذا عمل املرء ضد أصول اإلميان، فإنه أنه  ومع ذلك، هناك شيء واحد مؤكد

سجد أمام األصنام، هو يغري هللا و لد و سجلمن ا القرآنُ نع يعترب كافرًا. فمثًال مي

  فإن هذا الفعل جيعله كافراً ألنه عمل ضد آية صرحية.

  جاء يف القرآن:فقد 

  9 َلًِحا ُثّمَ اْهَتَدى [طه َوإِّينِ لََغّفَاٌر لَِمْن ت   ]20:82اَب َوَآَمَن َوَعِمَل َصا

  10 ْنَسحبَن لَِفي ُخْسٍر لَِحاِت [العصر  إِّنَ اْإلِ ا -103:2إِّالَ الَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِملُوا الّصَ

3[ 

  11 لًِحا فَلَُهْم أَْجُرُهْم ِ َوالَْيْوِم اْآلَِخِر َوَعِمَل َصا ِعْنَد َربِِّهْم [البقرة َمْن َآَمَن بِاّ�َ

2:62[ 

 صاحلعمل الال، مما يدل على أن صاحلعمل الالو تؤكد على اإلميان هذه اآل�ت 

  أيضاً جزء من اإلميان.

 من آيتنيركب مالطيبة كلمة ال

إحدامها ؛ من آيتنيركب هي م" َال إَِلَه ِإالَّ ا�َُّ ُحمَمٌَّد َرُسوُل ا�َِّ  الطيبة "الكلمة 

  ."ُحمَمٌَّد َرُسوُل ا�َِّ "، واألخرى "إَِلَه ِإالَّ ا�َُّ َال "

 :هذه اآليةكما يف 

  12 َواْسَتْغِفْر لَِذْنِبَك [محمد ُ  ]47:19فَا�ْلَْم أَّنَُه َال إِلََه إِّالَ اّ�َ

  13 وَن ُ َيْسَتْجلِربُ  ]37:35[الصافات إِنَُّهْم �َحبُنوا إِذَا ِقيَل لَُهْم َال إِلََه إِّالَ اّ�َ

 :هذه اآليةالطيبة مذكور يف لكلمة اجلزء الثاين لو 
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  14 الفتح] ْ اُء �ََ� الُْجلّفَاِر ُرَحَماُء بَْ�َحمُ ِ َوالَِّذيَن َمَعُه أَِشّدَ  ]48:29ُمَحّمٌَد َرُسوُل اّ�َ

  ويف احلديث:

6  َُّْسَالُم َوَعِن اْبِن ُعَمَر قَاَل: قَاَل َرُسوُل ا�َِّ َصلَّى ا�  َعَلْيِه َوَسلََّم: " ُبِينَ اْإلِ

َعَلى َمخٍْس: َشَهاَدِة َأْن َال ِإَلَه ِإالَّ ا�َُّ َوأَنَّ ُحمَمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه َوِإقَاِم الصََّالِة 

َوِإيَتاِء الزََّكاِة َواحلَْجِّ َوَصْوِم َرَمَضاَن." (صحيح البخاري، کتاب اإلميان، �ب 

ْسَالُم َعَلى َمخٍْس، ص قول النب ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ، ُبِينَ اْإلِ  ) 8، رقم 5ی َصلَّى ا�َّ

 ، وقد قرأت تفاصيلها.ةديعقاله أحاديث عن هذ 6آية و  14هذه ف



 

  املبحث الثالثون

 القدر

  :ما يليكها  ، وتفاصيلةديلعقاه أحاديث حول هذ 6و  نيآيتسنذكر 

. لقد كما هو القدر يعين أن ا� قد كتب شيًئا ما يف قدر اإلنسان وحيدث

يف عمل اخلري مبحض إرادته سعيد ، مث يستمر القدر ا� كل شيء لكل إنسان

السيئات �رادته وبسبب ذلك يدخل اجلحيم،  قي ويدخل اجلنة، ويواصل الش

  .كل ُجيزى حسب عمله

  ه أحد مكو�ت اإلميان الستة.، فإنجيب على املرء أن يؤمن �لقدر

 وهذه آ�ت من القرآن:

  1 لَِك َماِء َوَال أَْصَغَر ِمْن ذَ ٍة ِيف اْألَْرِض َوَال ِيف الّسَ َوَال  َوَما َيْعُزُب َعْن َربَِّك ِمْن ِمثَْقاِل ذَّرَ

  ]10:61أَْكَربَ إِّالَ ِيف ِكَتاٍب ُمِبٍني  [يونس 

  2 بُِر  ]53-54:52َو�ُّلُ َصِغٍري َوَكِبٍري ُمْسَتَطٌر  [القمر  َو�ُّلُ َشْيٍء فََعلُوهُ ِيف الّزُ

 القدر مذكور يف هذه اآل�ت، لذا ال بد من اإلميان �لقدر.

  ويف احلديث: 

1 ْعُت َرُسوَل ا�َِّ َصلَّى ا�َُّ َعَلْيِه َوسلم : قَالَ  َعن عَباَدة بن الصَّاِمت مسَِ

ُ اْلَقَلُم فـََقاَل اْكُتْب فـََقاَل َما َأْكُتُب قَاَل اْكُتِب اْلَقَدَر "يـَُقول  ِإنَّ أَوََّل َما َخَلَق ا�َّ
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 رقم الرتمذي، سنن ؛4700 رقم داؤد، أبو( ."َما َكاَن َوَما ُهَو َكاِئٌن ِإَىل اْألََبدِ 

2155( 

2  :َعْن َعْبِد ا�َِّ ْبِن َعْمرٍو قَاَل: قَاَل َرُسوُل ا�َِّ َصلَّى ا�َُّ َعَلْيِه َوَسلََّم

َكَتَب ا�َُّ مقادير اخلََْالئق قبل أَن خيلق السََّمَوات َواْألَْرَض ِخبَْمِسَني أَْلَف «

اء«قَاَل: » َسَنةٍ 
َ
م،�ب حجاج آدم و (صحيح مسل." وََكاَن َعْرُشُه على امل

 )2653/6748، رقم 1156موسی، ص 

3  قَاَل قَاَل َرُسوُل ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص ، َال يـُْؤِمُن َعْبٌد َحىتَّ   "  َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد ا�َِّ

ِطَئُه َوأَنَّ َما َأْخطََأُه يـُْؤِمَن ِ�ْلَقَدِر َخْريِِه َوَشرِِّه َحىتَّ يـَْعَلَم َأنَّ َما َأَصابَُه ملَْ َيُكْن لُِيخْ 

 و هالرتمذي، �ب ما جاء أن اإلميان �لقدر خري نن(س  . " ملَْ َيُكْن لُِيِصيَبُه 

 )2144 رقم ،493 ص ،هشر

  قد ورد يف هذه األحاديث واآل�ت أن القدر حق، وال بد من اإلميان به.

 املعّلقالقدر  و ربم: القدر املنوعانالقدر 

، كما هو مكتوب قطعيالقدر لن يتغري، فهو ن هذا النوع من إربم: القدر امل

، لذلك من املؤكد أنه من سنه يف مصري الشخص أنه سيموت يف اخلمسني

  سيموت يف اخلمسني.

، معلق وهذا يعتمد على فعل شيء ماالقدر هذا النوع من أن  :املعلقالقدر 

ك فسيزيد أم ، فمثًال إذا كنت ختدمالرجل وقد يتغري مصريه عندما يفعله

عمرك، فيكرب السن بسبب اخلدمة. ولكن ا� يعلم هل خيدم هذا الرجل أمه 

  ؟أم ال، وهل يزداد عمره أم ال
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  النوع الثاين من القدر ورد يف هذا احلديث:دليل 

4 َعاُء َوَال َال يـَُردُّ اْلَقَضاَء ِإالَّ  "  :َعْن َسْلَماَن، قَاَل قَاَل َرُسوُل ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص الدُّ

رتمذي، �ب ما جاء أن ال يرد القدر إال الدعاء، ال(  .  " يَزِيُد ِيف اْلُعُمِر ِإالَّ اْلِربُّ 

 )2139، رقم 492ص 

ا� أو ز�دة احلياة بسبب قضاء يف هذا احلديث أنه بسبب الدعاء ميكن تغيري 

ا� ذا يف علم فعل ذلك أم ال، ههل يعلق، ولكن املقدر ا يف الفعل اخلري. هذ

  .فقط تعاىل

 طبيعته يعمل املرء حسب 

مر اجلنة حبسناته، ويستدخل يف وفق للخرييسعيد القدر حق، لكن الإن 

 ديث:ء يف احلا، كما جبسبب سيئاته نارالستحق يفلسيئات شقي �ال

5  َِما ِمْنُكْم  ... َعْن َعِليٍّ ـ رضى هللا عنه ـ قَاَل ُكنَّا ِيف َجَناَزٍة ِيف بَِقيِع اْلَغْرَقد

ُفوَسٍة ِإالَّ ُكِتَب َمَكانـَُها ِمَن اْجلَنَِّة َوالنَّاِر، َوِإالَّ َقْد   ِمْن َأَحٍد، َما ِمْن نـَْفٍس َمنـْ

، أََفَال نـَتَِّكُل َعَلى ِكَتابَِنا   .  " ُكِتَب َشِقيًَّة أَْو َسِعيَدًة  فـََقاَل َرُجٌل َ� َرُسوَل ا�َِّ

َفَمْن َكاَن ِمنَّا ِمْن َأْهِل السََّعاَدِة َفَسَيِصُري ِإَىل َعَمِل َأْهِل السََّعاَدِة، َونَدَُع اْلَعَمَل، 

أَمَّا   " َوأَمَّا َمْن َكاَن ِمنَّا ِمْن أَْهِل الشََّقاَوِة َفَسَيِصُري ِإَىل َعَمِل َأْهِل الشََّقاَوِة. قَاَل 

سَُّروَن لَِعَمِل اَدِة، َوأَمَّا أَْهُل الشََّقاَوِة فـَيـُيَ أَْهُل السََّعاَدِة فـَيـَُيسَُّروَن لَِعَمِل السَّعَ 

(صحيح البخاري، کتاب   . اآليَةَ   } فََأمَّا َمْن َأْعَطى َواتـََّقى { ، ُمثَّ قـََرَأ  "الشََّقاَوةِ 

 رقم ،218 ص ،هحول هاجلنائز، �ب موعظة احملدث عند القرب و قعود أصحاب

1362(  
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، ومن  ري سيستمر يف عمل اخلرياخل له من ُكتبيتضح من هذا احلديث أن 

  شر سيستمر يف فعل السيئات.الله ُكتب 

 ال ينبغي مناقشة القدر

 ديث:فيه، كما يف احل ة واخلوضقشمن املنا نامن الصعب فهم القدر، لذا منع

6  ََنا َرُسوُل ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص و َحنُْن نـَتَـَنازَُع ِيف اْلَقَدِر َعْن َأِيب ُهرَيـْرََة، قَاَل َخرََج َعَليـْ

َا فُِقَئ ِيف َوْجنَـتَـْيِه الرُّمَّاُن فـََقاَل  َأِ�ََذا أُِمْرُمتْ  "  فـََغِضَب َحىتَّ اْمحَرَّ َوْجُهُه َحىتَّ َكَأمنَّ

َلُكْم ِحَني تـََناَزُعوا ِيف َهَذا ا َا َهَلَك َمْن َكاَن قـَبـْ َألْمِر أَْم ِ�ََذا أُْرِسْلُت ِإلَْيُكْم ِإمنَّ

الرتمذي، �ب ما جاء يف التشديد يف  نن(س  .  " َعَزْمُت َعَلْيُكْم َأالَّ تـَتَـَناَزُعوا ِفيهِ 

 )2133، رقم 490القدر، ص 



 

 والثالثون يدااملبحث احل

 ؟والكسب واخللقالقدرة ما هي 

  :ما يليك  ماتفاصيلو ، ةديعقاله  حول هذنيآ�ت وحديث 8سنذكر 

ب. من كسثالثة أشياء: االستطاعة، واخللق، والبحث يشتمل على هذا امل

  املهم أن نفهم الثالثة.

 ؟القدرةما هي 

، وكل الوسائل متاحة، ما عملأن لديك كل التسهيالت للقيام بتعين القدرة 

، اتقدر  أربعهذه ميلك رجل مر هللا. إن واأالتكليف إلطاعة مدار وهذا هو 

  .القدرةلك فإنه مي

  قوم �لعمل) أن يكون املرء بصحة جيدة حىت ي1(

  ) ميتلك املرء القوة للقيام �لعمل2(

  ء لديه القدرة على القيام �لعمل) املر 3(

  ) املرء أطرافه سليمة للقيام �لعمل4(

قدرة ل� يتب على اإلنسان، ومسإذا توفرت هذه األشياء األربعة، فالعمل واج

  رة.ساملي



 مثرة العقائد | 324

ذلك اإلنسان العمل وجعله هللا يقوم بأراد إذا ، وبعد هذه األشياء األربعة

من عند هللا. هذا مذكور يف العقيدة التوفيق العمل، فهذا يسمى التوفيق، و 

 الطحاوية:

ستطاعة اليت جيب �ا الفعل من حنو التوفيق الذي ال جيوز أن يوصف واال"

طاعة من جهة الصحة و الوسع و االست أما و الفعل مع)  تکون( هاملخلوق ب

 کما هو و اخلطاب، يتعلق االتمکن وسالمة اآلالت، فهی قبل الفعل و �

 العقيدة رقم الطحاوية، العقيدة( ".ُوْسَعَها ِاالَّ  نـَْفساٰ  ا�ُّٰ  يَُکلِّفُ  َال : تعالی قال

 )18 ص ،85

ال  ملخلوقاهذه صفة هللا، و و ، الفعلخلق حدامها هذا النص يذكر قدرتني، إ

بصحة جيدة، وأن تكون املرء كون ي. وهناك قدرة أخرى، أن هذه القدرة كلمي

سليمة، فإن أمر هللا �يت على هذا  هالقدرة على العمل، وأن تكون أطراف له

  النوع الثاين من القدرة.

 تذكر هذه اآل�ت القدرة:

  1 �ََ� ِ  ]3:97الّنَاِس ِحّجُ الَْ�ْيِت َمِن اْسَتَطاعَ إِلَْيِه َسِ�يًال [آل عمران َوِ�َّ

  2 َوَمْن لَْم َيْسَتِطْع ِمْنُجلْم َطْوًال أَْن َيْنِجلَح الُْمْحَصَناِت الُْمْؤِمَناِت فَِمْن َما َملََجلْت

  ]4:25أَْيَماُنُجلْم ِمْن فََ�َياتُِكُم الُْمْؤِمَناِت [ال�سحبء 

  ديث أيضاً يذكر ذلك:كما أن احل

1  ,ُهَما قَاَل: { َكاَنْت ِيب بـََواِسُري َعْن ِعْمرَاَن ْبِن ُحَصْنيٍ َرِضَي َا�َُّ َعنـْ

َعْن اَلصََّالِة؟ فـََقاَل: "َصلِّ قَائًِما, فَِإْن ملَْ َتْسَتِطْع  -  ملسو هيلع هللا ىلص  -  َفَسأَْلُت اَلنَِّيبَّ 
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بخاري، کتاب التقصري، �ب صحيح ال(  َتْسَتِطْع فـََعَلى َجْنٍب".فـََقاِعًدا, فَِإْن ملَْ 

 )1117، رقم 179إذا مل يطق قاعدا صلی إلی جنب، ص 

للعمل وسائل الديث أن القدرة تعين توافر مجيع واحل نيتاآلياتني يتضح من ه

  .حكامحلكم، وهذا هو أساس األ�

 ؟كسبما هو ال

تفعله مث العمل، لك تتبىن وسائل ذمث وي تنوًال فأعندما تريد أن تفعل شيًئا 

هو أساس بقصدك اخلاص، فالقيام �لشيء نفسه يسمى الكسب. وهذا 

  . منكرادة الثواب والعقاب؛ ألنك فعلت ذلك �

يرتتب على أن الثواب أو العقوبة تذكر اآل�ت التالية تذكر الكسب، كما 

  لكسب.ا

 :كسبفيما يلي بعض اآل�ت املتعلقة �ل

  3 3:25َوُوفَِّيْت �ُّلُ َنْفٍس َما َكَسَبْت َوُهْم َال ُيْظلَُموَن [آل عمران[ 

  4 3:161ُثّمَ ُتَوّىفَ �ُّلُ َنْفٍس َما َكَسَبْت َوُهْم َال ُيْظلَُموَن [آل عمران[ 

  5 لَِئَك أَْصَحاُب الّنَاِر َئًة َوأََحاَطْت بِِه َخِطيَ�ُتُه فَأُو لُِدوَن بََ� َمْن َكَسَب َسّ�ِ ُهْم ِفيَها َخا

  ]2:81[البقرة 

الثواب أو عليه يرتتب ه �رادتنا كسبيتضح من هذه اآل�ت أن كل ما ن

  .ابالعق
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 لقما هو اخل

ننا نعتزم أل، ولكن ن هللام ةقو لنكسبه خماألعمال الليت ، وحىت هللامن لق اخل

هللا فعل اخلري أو الشر، مث نقوم بذلك مبحض إرادتنا، وبسبب ذلك خلق 

  .لمالع للقيام بذلك عملنا، فنحن نؤجر أو نعاقب

 :، مثالً ن هللا خالق كل شيءاليت تقول �اآل�ت هناك كثري من 

  6 لُِق �ُّلِ َشْيٍء َوُهَو �ََ� �ُّلِ َشْيٍء َوِكيٌل [الزمر ُ َخا   ]39:62اّ�َ

  7 لُِق �ُّلِ َشْيٍء َال إِلََه ُ َربُُّجلْم َخا لُِكُم اّ�َ  ]40:62إِّالَ ُهَو [�افر ذَ

، فمهما حصل اً كان أم شر   ن هللا خالق كل شيء خرياً أ هذه اآل�تفتتبني من 

كان هناك الكثري من اخلالف حول هذه لقد   فهو من خلق هللا.من كسبنا لنا 

  : "هللا خالق كل شيء".بحثاملسألة يف املاضي. راجع بقية التفاصيل يف امل

  "بَِربُِّكمْ  َأَلْسُت "ميثاق 

على ربوبيته العهد إن هللا تعاىل أخرج أرواح بين آدم من ظهر آدم وأخذ 

  واآلية التالية دليل على هذا العهد:، إنه يقال "عهد ألست". وتوحيده

  8 َوأَْشَهَدُهْم �ََ� أَْنُفِسِهْم ْ يََّجمُ أَلَْسُت  َوإِذْ أََخَذ َربَُّك ِمْن بَِين َآدََم ِمْن ُظُهوِرِهْم ذُّرِ

لُوا بََ� َشِهْدَنا أَْن َتُقولُوا َيْوَم الِْقَياَمِة إِنَّا ُكّنَا َعْن َهَذا �َاِفلَِني [األعراف    ]7:172بَِربُِّجلْم قَا

  ويف احلديث:

2  َوَعِن اْبِن َعبَّاٍس َعِن النَِّيبِّ َصلَّى ا�َُّ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: "َأخذ هللا اْلِميثَاق

من ظهر آدم بنعمان يـَْعِين َعَرَفة فَأْخرج من صلبه كل ُذرِّيَّة َذرَاَها فـَنَـثـََرُهْم بـَْنيَ 
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رِّ ُمثَّ َكلََّمُهْم ِقَبًال قَاَل: (أََلْستُ  (مسند أمحد، مسند عبد . ِبَربُِّكْم اخل يََدْيِه َكالذَّ

 )2455  رقم ،267 ص ،4 عباس، بن هللا

  هذا العهد.لى يسلطان الضوء عفهذه اآلية واحلديث 

 .ةديعقاله ن عن هذاآ�ت وحديث 8هذه ف



 

 املبحث الثاين والثالثون

 السامويةديان األمجيع يف  اً مرّ حمالرشك كان 

  لي:ي ام، وتفاصيلها كةديالعقه عن هذأحاديث  6آية و  34ذكر ن

مجيع األمم اآل�ت أن كثري من أعظم الذنوب الشرك والكفر. وقد جاء يف  أن 

  ، منها:الشرك مع ا�جتناب أمروا �ة بقاسال

  1 َوَال ُنْش َ لَْوا إَِىل �َلَِمٍة َسَواٍء بَْيَ�َنا َوبَْ�َنُجلْم أَّالَ َنْعُبَد إِّالَ اّ�َ ِرَك قُْل َيا أَْهَل الِْجلَتاِب َتَعا

ِ فَِإْن َتَولَّْوا فَُقولُوا اْشَهُدو ا بِأَنَّا ُمْسلُِموَن  بِِه َشْ�ًئا َوَال َيّتَِخَذ بَْعُضَنا بَْعًضا أَْربَاًبا ِمْن ُدوِن اّ�َ

  ]3:64[آل عمران 

  2 لََتُجلوَنّنَ ِمَن لََقْد أُوِحَي إِلَْيَك َوإَِىل الَِّذيَن ِمْن قَْبلَِك لَِئْن أَْشَرْكَت لََيْحَبَطّنَ َعَملَُك َو َو

 ]39:65الَْخاِسِريَن [الزمر 

  3 َل َمْن أَْسلََم َوَال  ]6:14 َتُجلوَنّنَ ِمَن الُْمْشِرِكَني  [األنعام قُْل إِّينِ أُِمْرُت أَْن أَُكوَن أَّوَ

  4 َوَال أُْشِرَك بِِه إِلَْيِه أَْدُعو َوإِلَْيِه َمآَِب  [الر�د َ  ]13:36قُْل إِنََّما أُِمْرُت أَْن أَْعُبَد اّ�َ

  أصًال. وزال جيو حرام أن الشرك تؤكد هذه اآل�ت مجيع 

 نيرشكم اكانو لكنو اهللاكان العرب يؤمنون ب

� يف صفاته، وهذا ما ورد ون �شرككانو ي، ولكنهم  �كان العرب يؤمنون �

 يف عدة آ�ت:
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  5 ْمَع َواْألَبَْصاَر َوَمْن ُيْخِرُج َماِء َواْألَْرِض أَْم َمْن َيْمِلُك الّسَ قُْل َمْن َيْرُزقُُجلْم ِمَن الّسَ

ُ فَُقْل أَفََال َتّتَُقوَن  الَْحّيَ ِمَن الَْمّيِِت َوُيْخِرُج الَْمّيَِت ِمَن  الَْحّيِ َوَمْن ُيَدبُِّر اْألَْمَر فََسَيُقولُوَن اّ�َ

 ]10:31[يونس 

  6 ُ َماِء َماًء فَأَْحَيا بِِه اْألَْرَض ِمْن بَْعِد َمْوتَِها لََيُقولُّنَ اّ�َ َل ِمَن الّسَ ْ َمْن َنّزَ لَِئْن َسمبَلَْجمُ َو

ِ بَْل   ]29:63أَْكثَُرُهْم َال َيْعِقلُوَن [العنكبوت  قُِل الَْحْمُد ِ�َّ

  7 الزخرف] ُ ْ َمْن َخلََقُهْم لََيُقولُّنَ اّ�َ لَِئْن َسمبَلَْجمُ   ]43:87َو

  8 ُزلَْ� [الزمر ِ بُوَنا إَِىل اّ�َ لَِياَء َما َنْعُبُدُهْم إِّالَ لُِيَقّرِ تََّخُذوا ِمْن ُدونِِه أَْو َوالَِّذيَن ا

39:3[ 

كانوا ، لكنهم  �ؤمنون �قد جاء يف هذه اآل�ت أن املشركني مبكة كانوا يف

أن هذه ن ظنو كانوا يأقرب إىل هللا، أل�م  م يجعلوهلاآلهلة واألصنام ن عبدو ي

ولكن بينه وبني الناس.  نيتوسطأن يكونوا مقد منحها هللا القدرة على صنام األ

  .أ عظيمخطعلى �م تعاىل �حذر هللا 

 لرشكالن يغفر  اهللاإن 

  9 فََقِد ِ لَِك لَِمْن َيَشحبُء َوَمْن ُيْشِرْك بِاّ�َ َ َال َيْغِفُر أَْن ُيْشَرَك بِِه َوَيْغِفُر َما ُدوَن ذَ إِّنَ اّ�َ

ى إِْثًما َعِظيًما [ال�سحبء   ]4:48افَْرتَ

  10 لََقْد أُوِحَي إِلَْيَك َوإَِىل الَِّذيَن ِمْن قَْبلَِك لَِئْن لََتُجلوَنّنَ  َو أَْشَرْكَت لََيْحَبَطّنَ َعَملَُك َو

ِكِريَن [الزمر  ِمَن الَْخاِسِريَن  حب َ فَاْعُبْد َوُكْن ِمَن الّشَ  ]66-39:65بَِل اّ�َ

  11 ِل ا ُ �َلَْيِه الَْجّنََة َوَمأَْواهُ النَّاُر َوَما لِلّظَ َم اّ�َ ِ فََقْد َحّرَ ِمَني ِمْن إِنَُّه ُ َمْن ُيْشِرْك بِاّ�َ

 ]5:72أَْنَصاٍر [المائدة 
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 اقد جاء يف هذه اآل�ت أنه إذا مات اإلنسان يف الشرك ومل يتب عن هذ

  بل سيحرق يف النار إىل األبد.تعاىل  يغفر له هللان قبل املوت فلالعظيم الذنب 

  اهللايف ذات رشك ال

أنواع كثرية من الشرك، لكن اثنني منها حرجان للغاية. أحدمها أن يشرك  هناك

 ؛عبادةيف ال غري هللاإشراك اآلخر الشرك و . ي يؤمن �هلني�، يف ذاتهمع هللا 

  .وال يعبد إال إ�ه ،رك معهوال يش املرء أن يؤمن �� وحدهفعلى 

 :القرآن الكرمي قولكما ي

  12 ََال ت ُ ْثَنْنيِ إِنََّما ُهَو إِلٌَه َواِحٌد فَِإيَّاَي فَاْرَهُبوِن [النحل َوقَاَل اّ�َ ّتَِخُذوا إِلََهْنيِ ا

16:51[ 

  13 لَِهًة أُْخَرى قُْل َال أَْشَهُد قُْل إِنََّما ُهَو إِلٌَه َواِحٌد َوإِنَِّين ِ َآ أَئِّنَُجلْم لََتْشَهُدوَن أَّنَ َمَع اّ�َ

 ]6:19[األنعام بَِريٌء ِمّمَا ُتْشِرُكوَن 

  14 لُِث َثَالَثٍة َوَما ِمْن إِلٍَه إِّالَ إِلٌَه َواِحٌد [المائدة َ َثا لُوا إِّنَ اّ�َ    ]5:73لََقْد َكَفَر الَِّذيَن قَا

  15 ِحيُم [البقرة ْحَمُن الّرَ  ]2:163َوإِلَُهُكْم إِلٌَه َواِحٌد َال إِلََه إِّالَ ُهَو الّرَ

  16 لََفَسَدَتا [األن�ياء لَْو �َحبَن ُ لَِهٌة إِّالَ اّ�َ  ]21:22ِفيِهَما َآ

  17 لَُهَو الَْعِزيُز الَْحِكيُم [آل عمران َ ُ َوإِّنَ اّ�َ  ]3:62َوَما ِمْن إِلٍَه إِّالَ اّ�َ

  نه ال إله إال هللا.�آية  140جاء يف حوايل 
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  عبادة غري اهللا

شرك كالعبادة والوقوف أمام غري هللا   مجيع أنواع العبادات كالسجود والركوع

  وحرام.

  فيما يلي بعض اآل�ت:

  18 17:23َوقََ� َربَُّك أَّالَ َتْعُبُدوا إِّالَ إِيَّاهُ [اإلسراء[  

  19 َناُت ِمْن ِ لَّمَا َجاَءِينَ الَْبّ�ِ َرّيبِ قُْل إِّينِ ُنِهيُت أَْن أَْعُبَد الَِّذيَن َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن اّ�َ

لَِمَني [�افر   ]40:66َوأُِمْرُت أَْن أُْسلَِم لَِرّبِ الَْعا

  20 1:5إِيَّاَك َنْعُبُد َوإِيَّاَك َنْسَتِعُني [الفاتحة[ 

  21 هود] َ  ]11:2أَّالَ َتْعُبُدوا إِّالَ اّ�َ

  22 هود] َ  ]11:26أَْن َال َتْعُبُدوا إِّالَ اّ�َ

  23 ِفصلت أَّالَ َتْعُبُدوا إ] َ  ]41:14ّالَ اّ�َ

ألحد أن يعبد غري هللا، والعبادة هي السجود وز فهذه اآل�ت تقول: ال جي

 .موروالركوع والوقوف على هيئة العبادة، فال بد من االمتناع عن كل هذه األ

يصبح املرء مشرًكا، وأن هللا لن يغفر له أبًدا، وسيبقى يف  مورهذه األرتكاب و�

  .اً أبدالنار 

 لغري اهللاوالركوع السجود 

احرتاماً غري هللا  السجود أمامكذلك شرك، و  عبادةً لغري هللا والركوع السجود 

  أل�ا نوع من العبادة.؛ ، كما ال جيوز الركوع أمامه عبادةحرام
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 فيما يلي بعض اآل�ت:

  24ْمُس َوالَْقَمُر َال َتْس َوِمْن آ ْمِس َوَال لِلَْقَمِر َياتِِه اللَّْيُل َوالّنََهاُر َوالّشَ ُجُدوا لِلّشَ

ِ الَِّذي َخلََقُهّنَ إِْن ُكْ�ُتْم إِيَّاهُ َتْعُبُدوَن [فصلت    ]41:37َواْسُجُدوا ِ�َّ

  25 َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْرَكُعوا َواْسُجُدوا َواْعُبُدوا َربَُّجلْم َوافَْعلُوا الَْخْريَ لََعلَُّجلْم

 ]22:77ُتْفلُِحوَن [الحج 

  26 َواْعُبُدوا [النجم ِ  ]53:62فَاْسُجُدوا ِ�َّ

  27 ِكِعَني [آل عمران ا ْرَكِعي َمَع الّرَ  ]3:43َيا َمْرَيُم اقُْ�ِيت لَِربِِّك َواْسُجِدي َوا

  28َالةَ َوآ ِكِعَني [البقرة ئُ َوأَِقيُموا الّصَ ا ْرَكُعوا َمَع الّرَ �َحبةَ َوا  ]2:43وا الّزَ

الركوع والسجود � وحده، فال جيوز ألحد أن يسجد أن يف هذه اآل�ت 

 جاء يف احلديث:فقد لغريه، وال جيوز أن يسجد ألحد. 

1  ريََة فـَرَأَيـْتـُُهْم َيْسُجُدوَن ِلَمْرُزَ�ٍن َهلُْم
َعْن قـَْيِس ْبِن َسْعٍد، قَاَل أَتـَْيُت احلِْ

ْسَجَد َلُه قَاَل فَأَتـَْيُت النَِّيبَّ ملسو هيلع هللا ىلص فـَُقْلُت ِإّينِ أَتـَْيُت فـَُقْلُت َرُسوُل ا�َِّ َأَحقُّ َأْن يُ 

ريََة فـَرَأَيـْتـُُهْم َيْسُجُدوَن ِلَمْرُزَ�ٍن َهلُْم فَأَْنَت َ� َرُسوَل ا�َِّ َأَحقُّ َأْن َنْسُجَد َلكَ 
  . احلِْ

"َفَال  قَاَل   . قَاَل قـُْلُت الَ   .  " َتْسُجُد َلهُ أَرَأَْيَت َلْو َمَرْرَت ِبَقْربِي َأُكْنَت   " قَاَل 

تـَْفَعُلوا َلْو ُكْنُت آِمرًا َأَحًدا َأْن َيْسُجَد َألَحٍد َألَمْرُت النَِّساَء َأْن َيْسُجْدَن 

(أبو داؤد، کتاب النکاح، �ب   .  " َألْزَواِجِهنَّ ِلَما َجَعَل ا�َُّ َهلُْم َعَلْيِهنَّ ِمَن احلَْقِّ 

؛ ابن ماجة، کتاب النکاح، 2140، رقم  309 حق الزوج علی املرأة، ص يف

 )1853، رقم �265ب حق الزوج علی املرأة، ص 

  .أيضاً  حرام احرتاماً  السجود لغري هللا�ن قد جاء يف هذا احلديث ف
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 تيٌّ أو جنّ  هنميٌّ جفالنًا أن بال يمكننا أن نقول 

ما مل يتم  ةنمن أهل اجلجهنم أو من أهل ول ألحد �نه ال ميكن للمرء أن يق

  حتديده يف القرآن أو احلديث.

جهنم، فيمكن من أهل أو ة نأهل اجلأحدا �نه من القرآن أو احلديث ى مسلو 

جهنم. أما إذا مل من أهل أو ة نمن أهل اجلالقول إن الشخص املعني هو 

من لكنه و ظاهر أحواله بة نمن أهل اجليُدعى بذلك فمن املمكن أن يكون 

عند ة نمن أهل اجلولكنه بظاهر أحواله  جهنممن أهل عند هللا، أو  جهنمأهل 

  ب.و ال القلو ح�ألن اإلميان من شأن القلب وهللا أعلم ؛ هللا

، إذا كانت يف شخص ما عالمة من عالمات الكفر، فإنه لعالمة الكفر نعم

 أن ندعوه كافرا.ق عليه حكم الكافر، وال ميكننا لحيتمل أن يكون كافرا، ويط

�نه من أهل  شخصدعى عن �لكفر أو ي شخصى يسمينبغي أن ال لذلك، 

  .ةاجلن

 الطحاوية:العقيدة وهذا نص 

وال ننزل أحدا منهم جنة وال �را، وال نشهد عليهم �لکفر وال بشرک وال "

 العقيدة( ".تعالی بنفاق مامل يظهر منهم شیء من ذلک ونذر سرائرهم إلی هللا

 )16 ص ،70 العقيدة رقم ية،الطحاو 

أننا ال نستطيع أن نقول بشكل قاطع عن أي شخص ه العبارة هذمن ضح تي

 يقول القرآن:كما جهنم.  من أهل أو  ةنمن أهل اجلأنه 
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  29 ّنِ إِْثٌم  [الحجرات ّنِ إِّنَ بَْعَض الّظَ َيا أَيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا اْجَتِ�ُبوا َكِثًريا ِمَن الّظَ

49:12[ 

  30 ْ ا ِمْحمُ َيا أَيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا َال َيْسَخْر قَْوٌم ِمْن قَْوٍم َعَ� أَْن َيُجلوُنوا َخْريً

 ]49:11[الحجرات 

مما يدل على أننا ال نستطيع أن الظن والتخمني من يف هذه اآل�ت قد ُمنعنا 

فقد جاء يف  .�لعكس وأ جهنم�نه من أهل نطلق على أي شخص 

 احلديث:

2  َعْن َعاِئَشَة أُمِّ اْلُمْؤِمِنَني، قَاَلْت ُدِعَي َرُسوُل ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِإَىل َجَنازَِة َصِيبٍّ ِمَن

األَْنَصاِر فـَُقْلُت َ� َرُسوَل ا�َِّ طُوَىب ِهلََذا ُعْصُفوٌر ِمْن َعَصاِفِري اْجلَنَِّة ملَْ يـَْعَمِل 

َر َذِلَك َ� َعاِئَشُة ِإنَّ ا�ََّ َخَلَق لِْلَجنَِّة أَْهًال َخَلَقُهْم َهلَا  َوملَْ يُْدرِْكُه قَاَل "السُّوَء  أََوَغيـْ

  .  " َوُهْم ِيف َأْصَالِب آَ�ئِِهْم َوَخَلَق لِلنَّاِر َأْهًال َخَلَقُهْم َهلَا َوُهْم ِيف َأْصَالِب آَ�ئِِهْم 

ب معنی کل مولود يولد علی الفطرة و حکم (صحيح مسلم، کتاب القدر، �

 )2662/6768، رقم 1159موتی أطفال الکفار و أطفال املسلمني، ص 

هو من أهل ومن ة اجلنمن أهل وقد ورد يف هذا احلديث أن هللا يعلم من هو 

أو من أهل  جهنم�نه من أهل نطلق على أي شخص جهنم، فال ميكننا أن 

  .اجلنة

 رائالصغو  رائالكب

، بصاحبه بنص الكتاب أو السنةلعنة الأو  وعيديلحق الكل ذنب : ةري الكب

  مجعه كبائر. و 
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. إن شاء حىت كبائر الذنوبهللا الكبائر تغفر �لتوبة، ال تغفر بدو�ا، نعم يغفر 

لن يغفرها هللا بدون توبة. ومن يرتكب من  ةري ومع ذلك، فإن الشرك كب

أن لزم عليه قلب. ومع ذلك ي�لميانه الكبائر ال يصبح مشركًا وال كافرًا إل

  .أحداً منها إذا ارتكبالتوبة ويعجل جيتنب الكبائر يف مجيع األحوال، 

، ومجعه على فعلهواللعنة يلحق صاحبه الوعيد ي ال ذهي الذنب ال ةري الصغ

وهللا يغفرها حىت بدون , ن األعمال الّصاحلة ُتكّفر صغائر الّذنوبصغائر. إ

  توبة.ال

 بعض اآل�ت املتعلقة �لشيء نفسه: فيما يلي

  31 َئاتُِكْم َوُنْدِخلُْجلْم ُمْدَخًال ْر َعْنُجلْم َسّ�ِ إِْن َتْجَتِ�ُبوا َكَبائَِر َما ُتْنَهْوَن َعْنُه ُنَجلّفِ

 ]4:31َكِريًما [ال�سحبء 

  32 ِْثِم َوالَْفَواِحَش إِّالَ اللََّمَم إ ّنَ َربََّك َواِسُع الَْمْغِفَرِة الَِّذيَن َيْجَتِ�ُبوَن َكَبائَِر اْإلِ

 ]53:32[النجم 

فهذه اآل�ت تدل على أنك إذا جتنبت الكبائر فرمبا يغفر هللا الذنوب 

  ر.ائالصغ

 يف النهاية اجلنة ةريرتكب الكبمدخل سي

، فقد ةتوبالدون بر غري الشرك والكفر، ومات ائكبذنبًا من الإذا ارتكب املرء 

دخل ، ولكن بعد أن يقضي عقوبته، سيالناريف كث عاقب على خطيئته ومييُ 

   يوما ما.اجلنة دخل اجلنة يف النهاية؛ النه يؤمن بقلبه واملؤمن سي



 مثرة العقائد | 336

ألنه �ب وقبلت  ؛دخل اجلنة بغري عذابيكبائر وقبلت توبته الومن �ب من 

  توبته.

 ديث:احلهذا كما يف 

3  ُأََ�ِين آٍت ِمْن َريبِّ   " ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص  َعْن َأِيب َذرٍّ ـ رضى هللا عنه ـ قَاَل قَاَل َرُسول

ًئا َدَخَل اْجلَنََّة  فََأْخبَـَرِين ـ أَْو قَاَل َبشََّرِين ـ أَنَُّه َمْن َماَت ِمْن أُمَِّيت َال ُيْشرُِك ِ��َِّ َشيـْ

بخاري،  صحيح ال(  .  "  َوِإْن َزَىن َوِإْن َسَرقَ   " قـُْلُت َوِإْن َزَىن َوِإْن َسَرَق قَاَل   .  " 

؛ صحيح مسلم،کتاب اإلميان، �ب 1237، رقم 198کتاب اجلنائز، ص 

 رقم ،54 ص اجلنة، دخل هالدليل علی من مات ال يشرک �لل

92/2678( 

وحبسب هذا احلديث من مات بغري الشرك دخل اجلنة، فيدخل اجلنة من 

  كبائر الذنوب.ارتكب  

  ويف حديث آخر:

4 مث َخيْرُُج ِمَن النَّاِر َمْن   …:َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، قَاَل قَاَل َرُسوُل ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص"

ُ، وَكان ِيف قـَْلِبِهما يزن َذرَّة. (صحيح مسلم، کتاب اإلميان ،  قَاَل َال إَِلَه ِإالَّ ا�َّ

 يحصح ؛193/3478 رقم ،102 ص ا،ه�ب أدنی أهل اجلنة منزلة في

 األنبياء مع القيامة يوم تعالی الرب کالم �ب التوحيد، کتاب �ب البخاري،

 )7501 رقم ،1294 ص وغريهم،

ذرة مقدار لم من هذه اآل�ت واألحاديث أنه إذا كان يف القلب إميان ولو عُ ف

  دخل اجلنة، أي من ارتكب كبائر الذنوب يدخل اجلنة.
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 يصبح كافراً ة ريكبستحل الامن 

ب وال وهو يعتربها إمثًا يعاقَ  اً أو إكراه ةً لاكبائر جهمن ال ذنباً من ارتكب 

الكبائر اليت �ى عنها القرآن صراحة، فإنه من يستحل ذنبًا من ر. وأما يكفّ 

 صرحيةأنكر اآلية الفقد ، جائزعصية معتربا أ�ا املر. ألنه عندما ارتكب يكفّ 

اإلميان بكل آية من  ةاإلميان الست املعصية، وقد سبق من أصولتلك م اليت حترّ 

. فمثًال �ي الز� مذكور يف اآلية، واآلن �إلنكار كافراكون  لذلك ي ؛ القرآن

لزم عليه أن م الز� فيصبح كافراً. يأنكر اآلية اليت حترّ ا كأمنف، ائزاً جاملرء  هعترب ي

  .جيدد إميانهو  يتوب

 عقيدة الطحاوية:اليف 

 رقم الطحاوية، العقيدة( ".هالقبلة بذنب ما مل يستحلوال نکفر أحدا من أهل "

 )14 ص ،57 العقيدة

، وهذا  ةصرحيوهذا يعين أنه يعترب املعصية حالًال، مما يؤدي إىل إنكار اآلية ال

  كفر.

 رائعدد الكب

الكبائر: الشرك، والكفر، والقتل، أكرب من مل يتم حتديد عدد الكبائر، ولكن 

شهادة ، و لدينوشرب اخلمر، والر�، وعصيان الوا، والسرقة، قذفوالز�، وال

  .وما إىل ذلك مييت، وأكل مال الرباحل، واهلروب من الزور

 :تالية تذكر بعضاً من الكبائرالكما أى اآلية 
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  33 ِإ ُ َم اّ�َ ِ إِلًَها َآَخَر َوَال َيْقُتلُوَن النَّْفَس الَِّيت َحّرَ لَْحّقِ َوالَِّذيَن َال َيْدُعوَن َمَع اّ�َ ّالَ بِا

لَِك َيلَْق أََثاًما [الفرقان   ]25:68َوَال َيْزُنوَن َوَمْن َيْفَعْل ذَ

 ويف احلديث:

5  ِقيَل َ�   . " ِنُبوا السَّْبَع اْلُموبَِقاتِ "اْجتَ  َعْن َأِيب ُهرَيـْرََة، أَنَّ َرُسوَل ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل

ْحُر َوقـَْتُل النـَّْفِس الَِّيت َحرََّم ا�َُّ ِإالَّ  " اَل َرُسوَل ا�َِّ َوَما ُهنَّ قَ  ْرُك ِ��َِّ َوالّسِ الشِّ

ِ�حلَْقِّ َوَأْكُل َماِل اْلَيِتيِم َوَأْكُل الّرَِ� َوالتـََّويلِّ يـَْوَم الزَّْحِف َوَقْذُف اْلُمْحَصَناِت 

ان، �ب الکبائر و أکربها، (صحيح مسلم، کتاب اإلمي  .  " اْلَغاِفَالِت اْلُمْؤِمَناتِ 

 )89/262، رقم 53ص 

 وقد ورد يف هذا احلديث سبعة أنواع من الكبائر.

  ويف حديث آخر:

6  َعْن َعْبُد الرَّْمحَِن ْبُن َأِيب َبْكرََة، َعْن أَبِيِه قَاَل ُكنَّا ِعْنَد َرُسوِل ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص فـََقاَل

اِإلْشرَاُك ِ��َِّ َوُعُقوُق اْلَواِلَدْيِن َوَشَهاَدُة  - َثَالً�  -َأَال أُنـَبُِّئُكْم �َِْكَربِ اْلَكَبائِِر   "  

 ا،ه(صحيح مسلم، کتاب اإلميان، �ب الکبائر و أکرب  .  " قـَْوُل الزُّوِر  الزُّوِر أَوْ 

 )87/259رقم ،53 ص

  34 لََعنَُه ُ �َلَْيِه َو لًِدا ِفيَها َوَغِضَب اّ�َ َوَمْن َيْقُتْل ُمْؤِمًنا ُمَتَعّمًِدا فََجَزاُؤهُ َجَهّنَُم َخا

بًا َعِظيًما [ال�سحبء   ]4:93َوأَ�َّدَ لَُه �ََذا

. لكن هذا خيلد فيهعذابه جهنم فظلمًا مؤمنًا من قتل  يف هذه اآلية أن

  .هللتأكيد، وإال سيذهب املرء إىل اجلنة يوًما ما بسبب إميان

 .ةديعقال هأحاديث عن هذ 6آية و  34هذه ف



 

  املبحث الثالث والثالثون

 رتداد عن الديناال

  فيما يلي:تفاصيلها و ، ةديالعق هعن هذأحاديث  8آية واحدة و نذكر س

ؤمن. وهذه مفإنه  موراإلميان أنه إذا آمن املرء بستة أمبحث وقد سبق حتت 

اإلميان و ) 3لرسل (اإلميان �و ) 2(اإلميان �� ) 1الستة: ( عتقداتهي امل

اإلميان و ) 6آلخرة (اإلميان �و ) 5ملالئكة (اإلميان �و ) 4لكتب السماوية (�

  الستة، فسيصبح مرتًدا.مور أً� من هذه األ مسلملقدر. إذا أنكر �

  الطحاوية:ة عقيدالوقد ورد يف  

الطحاوية،  دةي(العق ".هفي هللا هإال جبحود ما أدخل انميرج العبد من اإلخي وال"

  )15، ص 61: دةيرقم العق

م اإلنسان �عرتافه �ذه األشياء الستة، فإنه خيرج عن لِ أنه عندما ُيسْ يعين 

  مؤمًنا. بقىاإلميان �نكار أي منها، ولكن إذا مل ينكر أً� منها، فسي

 حسب الرشيعة املرتدب القايض يعاقِ 

 :هللا تعاىل يقول

  1 ْنَيا َوَمْن َيْرَتِدْد لُُهْم ِيف الّدُ ِمْنُجلْم َعْن ِديِنِه فََيُمْت َوُهَو �َحبِفٌر فَأُولَِئَك َحِبَطْت أَْعَما

لُِدوَن [البقرة  لَِئَك أَْصَحاُب الّنَاِر ُهْم ِفيَها َخا   ]2:217َواْآلَِخَرِة َوأُو
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  وقد ورد يف احلديث:

1 ِبَزَ�ِدَقٍة َفَأْحَرقـَُهْم ... ِلَقْوِل  َعْن ِعْكرَِمَة، قَاَل ُأِيتَ َعِليٌّ ـ رضى هللا عنه ـ

َل ِديَنُه فَاقْـتـُُلوُه   "  َرُسوِل ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص  (صحيح البخاري، �ب حکم   .  " َمْن بَدَّ

 )6922 رقم ،1193 ص م،هاملرتد واملرتدة واستتابت

2 ،فَأََتى ُمَعاُذ ْبُن َجَبٍل َوْهَو ِعْنَد  َعْن َأِيب ُموَسى، َأنَّ َرُجًال، َأْسَلَم ُمثَّ تـََهوََّد

قَاَل َال َأْجِلُس َحىتَّ أَقْـتـَُلُه، َقَضاُء   . َأِيب ُموَسى فـََقاَل َما َهَذا قَاَل َأْسَلَم ُمثَّ تـََهوَّدَ 

(صحيح البخاري، �ب حکم املرتد   . ثالث مرات فأمر به فقتلا�َِّ َوَرُسولِِه 

 ) 6923 رقم ،1193 ص م،هواملرتدة واستتابت

 لقتل املرتد ثالثة رشوط 

  . ) أن تكون هناك حكومة إسالمية1(

قتل حىت ال يرتد أي مسلم الشرط األول أن تكون هناك حكومة إسالمية مث يُ 

 جاء يف احلديث:فقد آخر. 

3 قال ال تقام احلدود يف دار احلرب خمافة أن يلحق  عن زيد بن �بت �

 تقام ال زعم من �ب السري، کتاب للبيهقی، الکربی السنن. (�لعدو اهأهل

 األصل ؛18225 رقم ،178 ص ،9 ج يرجع، حتی احلرب أرض يف احلدود

 و احلرب دار يف احلدود إقامة �ب احلرب، أرض يف السري کتاب دمحم، إلمام

 )462، ص 7 ج الصالة، تقصري

4  ،عن حکيم بن عمري کتب إلی عمري بن سعد األنصاري و إلی عماله

أن ال يقيموا حدا علی أحد من املسلمني يف أرض احلرب حتی خيرجوا إلی 
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أرض املصاحلة. (السنن الکربی للبيهقي، کتاب السري، �ب من زعم ال تقام 

 )18226، رقم 178، ص 9احلدود يف أرض احلرب حتی يرجع، ج 

يُقام ال  يف دار احلرب، مسلمأمري ، حىت لو كان هناك ألثرهذا اوحبسب 

  ؟ةإسالمي ةمو وجد فيها حكتأرض ال  يف ماذا عن إقامة احلدود، فدوداحل

  �لعقوبةكم ) أن يكون هناك قاضي شرعي حي2(

لقتل بعد إجراء مجيع كم �الشرط الثاين: أن يكون هناك قاضي مسلم حي

 فقد ورد يف احلديث: عمل الناس.، فهذا ليس قتلالتحقيقات، مث ي

5  َعْن ُعْقَبَة ْبِن اْحلَاِرِث، َأنَّ النَِّيبَّ ملسو هيلع هللا ىلص ُأِيتَ بِنـَُعْيَماَن أَْو ِ�ْبِن نـَُعْيَماَن َوْهَو

لنَِّعاِل، َسْكرَاُن َفَشقَّ َعَلْيِه، َوأََمَر َمْن ِيف اْلبَـْيِت َأْن َيْضرِبُوُه، َفَضَربُوُه ِ�ْجلَرِيِد َوا

 �جلريد الضرب �ب احلدود، کتاب البخاري، صحيح(  . وَُكْنُت ِفيَمْن َضَربَهُ 

 )6775 رقم ،1168 ص والنعال،

6  َعْن أََنٍس، قَاَل َجَلَد النَِّيبُّ ملسو هيلع هللا ىلص ِيف اْخلَْمِر ِ�ْجلَرِيِد َوالنَِّعاِل، َوَجَلَد أَبُو َبْكٍر

(صحيح البخاري، کتاب احلدود، �ب الضرب �جلريد والنعال، ص   . أَْربَِعنيَ 

  )6776، رقم 1168

  .جراء احلدود�ويف هذين احلديثني حكم النيب ملسو هيلع هللا ىلص 

، وإال إجراء احلدودهناك يتحقق ، حيث ال يوجد قاضي شرعي، لن لذلك

يف لب العقوبة من ويل األمر افستكون فوضى. ومع ذلك، ميكنك أن تط

  ، حىت يعاقب من يرتكب مثل هذه األعمال املخالفة لإلسالم.بلدك

  ثالثة أ�متاب لتس) أن يُ 3(
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حقيقة اإلسالم له ، ويوضح للتوبةوالشرط الثالث: أن يعطى مهلة ثالثة أ�م 

  ، فإن مل يقبل ولو بعد ثالثة أ�م يقتل.مرة تلو األخرى

 فقد ورد يف هذا األثر:

7  ُمصنف ابن أيب شيبة، �ب ما .ستتاب املرتد ثال�عن علي � قال ي) 

 قي،ه؛ سنن البي32747، رقم 444، ص 6قالوا يف املرتد کم يستتاب، ج 

 )16887 رقم ،359 ص ،8 ج أ�م، ثالثة حيبس قال من �ب

 :ثالثة أ�ملد على إعطاء مهلة ؤكي� عمر  سيد�وكان 

8 "من له مسأهل ۔رض البصرةأ من وتسرت ۔ملا قدم علی عمر فتح تسرت 

 ؟هب صنعتم ما قال ،هالوا رجل من املسلمني حلق �ملشرکني فأخذ�ق مغرية؟

 يوم کل هوأطعمتمو  �� هعلي وأغلقتم بيتا هأدخلتمو  أفال قال: قال ،هقتلنا قالوا

 آمر ومل دهأش مل مهالل قال مثه قتلتمو  وإال �ب فإن ۔ ثال� هاستبتمو  مث رغيفا

ماقالوا يف املرتد کم  30شيبة، ايب ابن مصنف( ".بلغين إذا أرض ومل

 قال من �ب قي،ه؛ سنن البي32744 ، رقم444، ص 6يستتاب،ج 

 )16887 رقم ،359 ص ،8 ج أ�م، ثالثة حيبس

إذا استمر يف مث ملدة ثالثة أ�م. املهلة هذا يدل على أنه من الضروري إعطاء ف

  قتل.يُ فحىت بعد ثالثة أ�م ردته اإلصرار على 

هم  يتمن املهم أيًضا مراعاة الظروف يف هذا الوقت ألنه قد لوحظ أن رجًال 

ملعاقبته ويطالبون بتسليم ناس ، ويتجمع الما �لشرك أو الكفرمسلشخًصا 
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، يأخذون القانون �يديهمفا من ضربه حىت املوت. املتهم إليهم حىت يتمكنو 

  .تشويه مسعة اإلسالمؤدي إىل يو هذا الوضع يتسبب الفوضى يف البلد و 

على أساس ، من الضروري أن يكون هناك قاضي شرعي ليصدر العقوبة لذلك

هذه ليست وظيفة الشعب بل احلكومة  ، والعقو�ت اإلسالميقانون 

  .اإلسالمية

 بدون دليل كفر بالهتام اإل

مجلة بعض أن شخًصا ما أخذ نرى ، يف العديد من البلدان، زماننا هذايف 

لشخص، أو قام بتشويه كالم شخص ما ووصفه �لكفر، بينما ينكره 

يقبل إنكاره وال توبته، بل ن ال ولكالشخص املعين أو يتوب مرات ال حتصى، 

بشكل يف وسائل اإلعالم ظهر تهذه األعمال مثل . جيرأ الناس على قتله

فيه كم ون أن اإلسالم هو دين يسلب حرية الفرد وحيظنجيعل الناس يو متكرر 

   .ى القتل واإلعدامعلالناس 

صلى ، وقد أثبت املؤلف أن النيب الكرمي النبوةختم رأيت كتاً� ُكتب إلثبات 

البشرية واجلن واملالئكة والعامل أمجع، لكنين  اءنبيأهو خامت هللا عليه وسلم 

ن املؤلف مل يكن مؤمًنا ادعوا �و  كتابهمجًال من   اقطعو �ن رأيت بعض السادة 

أن الكثري من الناس بدأوا يعتقدون  لدرجة، ومت اإلعالن عن ذلك النبوةتم خب

، فوجئت هالنبوة. عندما رأيت كتابختم أن املؤلف مل يكن مؤمًنا حًقا يف 

  ه.لِ �لطريقة اليت مت �ا حتريف مجُ 
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يكون هناك حكومة أسالمية و من الضروري ملثل هذه القرارات أن  لذلك

تهم مهلة ثالثة أ�م، ويف كل األحوال إذا ثبت أنه ُمينح املقاضي شرعي، و 

  . فوضى كثريةظلم عظيم و مسلم فال يقتل، وإال فسيكون هناك 

   التعزير؟ وه ما

يف البلدان غري اإلسالمية ال ميكن أن و القرآن عقو�ت لكثري من اجلرائم.  حيدد

بة بعقو قاضي، فيجوز املطالبة اللعدم وجود اإلسالمي الشرع حسب يعاقب 

  .غري مسلمةيف بالد مناسبة 

 هي احلكمة يف معاقبة املرتد؟ ما

احلقيقية يف عقاب املرتد أنه إذا ترك هذه الذنب بال عقاب يف  واحلكمة

م �خرين مييلون إىل الكفر، وهذا يفسد آخر اآلحكومة إسالمية، فإن 

  .املسلمنيهذه اخلطوة إلنقاذ تخذ فيُ . نارالستحقون وي

 ، وقد قرأت تفاصيلها.ةديعقاله أحاديث حول هذ 8آية واحدة و فهذه 



 

 املبحث الرابع والثالثون

 من هم أهل القبلة؟

  لي:ي ام، تفاصيلها كالعقيدةه هذعن أحاديث  5 و نيآيتسنذكر 

ورد يف  وقد .ملسو هيلع هللا ىلصالرسول الكرمي ه القبلة هم الذين يؤمنون بكل ما جاء بوأهل 

 العقيدة الطحاوية:

صلى هللا عليه  ونسمي أهل قبلتنا مسلمني مؤمنني، ما داموا مبا جاء به النبی"

(العقيدة الطحاوية، رقم  "معرتفني، و له بکل ما قال و أخرب مصدقني. وسلم

 )14، ص 54العقيدة 

املرء مبا جاء به النيب ملسو هيلع هللا ىلص من أنه من عند هللا، وأكد بقلبه ما قاله أقر إذا يعين 

  القبلة.من أهل فهو مؤمن  النيب ملسو هيلع هللا ىلص،

 وهذا مذكور يف األحاديث التالية:

1  َمْن َصلَّى َصالَتـََنا،   "  َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، قَاَل قَاَل َرُسوُل ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص

َلتَـَنا، َوَأَكَل َذبِيَحتَـَنا، َفَذِلَك اْلُمْسِلُم الَِّذي َلُه ِذمَُّة ا�َِّ َوِذمَُّة َرُسولِِه،  َواْستَـْقَبَل ِقبـْ

(صحيح البخاري، کتاب الصالة، �ب فضل  .  " ِتِه َفَال ُختِْفُروا ا�ََّ ِيف ِذمَّ 

 )391، رقم 69استقبال القبلة، ص 
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2  أُِمْرُت َأْن أُقَاِتَل النَّاَس   "  َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، قَاَل قَاَل َرُسوُل ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص

َلتَـَنا، َوَذَحبُوا فَِإَذا قَاُلوهَ   . َحىتَّ يـَُقوُلوا َال إَِلَه ِإالَّ ا�َُّ  ا َوَصلَّْوا َصالَتـََنا، َواْستَـْقبَـُلوا ِقبـْ

َنا ِدَماُؤُهْم َوأَْمَواُهلُْم ِإالَّ ِحبَقَِّها، َوِحَسابـُُهْم َعَلى ا�َِّ  .   " َذبِيَحتَـَنا، فـََقْد َحُرَمْت َعَليـْ

، رقم 69(صحيح البخاري، کتاب الصالة، �ب فضل استقبال القبلة، ص  

392( 

 حلديث التايل يقول:ا

ثـََنا أََنٌس، َعِن النَِّيبِّ ملسو هيلع هللا ىلص َلتَـَنا،  َحدَّ ُ، َواْستَـْقَبَل ِقبـْ ... َمْن َشِهَد َأْن َال إَِلَه ِإالَّ ا�َّ

َوَصلَّى َصالَتـََنا، َوَأَكَل َذبِيَحتَـَنا، فـَُهَو اْلُمْسِلُم، َلُه َما لِْلُمْسِلِم، َوَعَلْيِه َما َعَلى 

(صحيح البخاري، کتاب الصالة، �ب فضل استقبال القبلة، ص   . اْلُمْسِلمِ 

 )392/393، رقم 69

ال جيوز و القبلة فهو مسلم. أهل من رجل ذه األحاديث الثالثة: إذا كان اليف ه

  ر.اكفعمل معه معاملة الكفر وال يل� أحد أن يسميه

 الذين يؤمنون باألمور التاليةأهل القبلة 

) 5( تهمالئكو ) 4( هكتبو ) 3( هرسلو ) �2 (�) 1(أهل القبلة الذين يؤمنون 

  . القدرو ) 6خر (اليوم اآلو 

 عقيدة الطحاوية:الوقد ورد يف 
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واإلميان هو اإلميان ��، ومالئکته، وکتبه، و رسله واليوم اآلخر، و القدر "

، 66(العقيدة الطحاوية، رقم العقيدة  ".تعالی هللا من هرّ ومُ  هحلو  و هوشر  هخري 

 )15ص 

كما ورد يف النص السابق أنه من اعرتف بكالم الرسول الكرمي ملسو هيلع هللا ىلص وصدقها 

حاديث األاآل�ت و وقد ذكرت القبلة. أهل من قلبه فهو مؤمن وهو من 

   اإلميان.مبحث حتت مور �ذه األاملتعلقة 

  جراف أداء الصالة خلف إمامجيوز 

أن فله  سلم، أما املتقياً إمامًا صاحلًا  واأن يعين مإماماً، فعليهالناس إذا عني 

  ماعة.فاسق وال يرتك اجل يصلي خلف

الصالة خلف شخص خيتلفون معه يف أداء ، مييل الناس إىل عدم زماننا هذايف 

 للحفاظ على الوحدةهذه االجتاهات من  تجنبينا أن نأدىن شيء. جيب عل

  .اإلسالمية

 جر:اورد يف العقيدة الطحاوية يف إمامة الفقد 

 "ونری الصلوة خلف کل بر و فاجر من أهل القبلة و علی من مات منهم."

 )16، ص 69(العقيدة الطحاوية، رقم العقيدة 
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يتبني من هذا النص أن الصالة خلف الصاحل أفضل، لكن إذا اضطررت إىل 

كل بر   الصالة خلف تصليها؛ ألنه جيوزعليك أن جر، فاالصالة خلف ف

 جاء يف احلديث:فقد  .وفاجر

3 الصََّالُة اْلَمْكُتوبَُة َواِجَبٌة َخْلَف   " :َعْن َأِيب ُهرَيـْرََة، قَاَل قَاَل َرُسوُل ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص

صالة، (أبو داؤد، کتاب ال  . " ُكلِّ ُمْسِلٍم بـَر�ا َكاَن َأْو فَاِجرًا َوِإْن َعِمَل اْلَكَبائِرَ 

 )594، رقم �97ب إمامة الرب والفاجر، ص 

جتوز الصالة خلفه  راً اجأو ف اً حلصايف هذا احلديث أن اإلنسان سواء كان 

  بشرط أن يكون مسلما ال كافرا وال مشركا.

 ، كما جاء يف احلديث:، فاألوىل جعله إماًمااً صاحل اً ومع ذلك ، إذا وجد إمام

4  َِّقَاَل َخطَبَـَنا َرُسوُل ا�َِّ ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ... َأَال َال تـَُؤمَّنَّ َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد ا� ،

 اْمرَأٌَة َرُجًال َوَال يـَُؤمَّنَّ أَْعرَاِيبٌّ ُمَهاِجرًا َوَال يـَُؤمَّ فَاِجٌر ُمْؤِمًنا ِإالَّ َأْن يـَْقَهرَُه ِبُسْلطَانٍ 

َفُه َوَسْوطَُه  ، کتاب إقامة الصلوة، �ب يف فرض (ابن ماجة  .  " َخيَاُف َسيـْ

 )1081، رقم 152اجلمعة، ص 

ألنه يف ؛ ه فال جيوز الصالة خلفهاتمعتقدجسب  امشركالرجل وأما إذا كان 

يف كثري من األماكن، ال يصلي الناس من طائفة اليوم  سلم.مباحلقيقة ليس 

ا�تمع. يف واحدة خلف شخص من طائفة أخرى، مما يشكل حالة الفوضى 

  !فهماً صحيحاً  وفقنا هللا
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 بني التطرف واإلمهالاإلسالم 

 قد ورد يف العقيدة الطحاوية:ف. التطرف واإلمهال، بني وسطدين  اإلسالم

بني الغلو و التقصري، و بني التشبيه و التعطيل، و بني  ]ين اإلسالم[دوهو "

دة (العقيدة الطحاوية، رقم العقي "اجلرب و القدر، و بني األمن و اليأس.

 )22، ص 104

أن تكون ناسب ، وليس من املوالشدة إنه ليس من الصواب املبالغةيعين 

 وهذه بعض اآل�ت من القرآن .عتدالالدين الوسط وااإلسالم . مقّصراً مهِمال

 :الكرمي

  1 َإِّالَ الَْحّق ِ  ]4:171[ال�سحبء   َيا أَْهَل الِْجلَتاِب َال َتْغلُوا ِيف ِديِنُكْم َوَال َتُقولُوا �ََ� اّ�َ

  2 َِال ُيح َ ُ لَُجلْم َوَال َتْعَتُدوا إِّنَ اّ�َ َباِت َما أََحّلَ اّ�َ ُموا َطّ�ِ ّبُ َيا أَيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا َال ُتَحّرِ

  ]5:87الُْمْعَتِديَن  [المائدة 

  .والغلو التعديمتنعان من ن ااآليتها�ن 

 ويف احلديث: 

5  َّنـََفرًا، ِمْن َأْصَحاِب النَِّيبِّ ملسو هيلع هللا ىلص َسأَُلوا أَْزَواَج النَِّيبِّ صلى هللا  َعْن أََنٍس، َأن

رِّ فـََقاَل بـَْعُضُهْم َال أَتـََزوَُّج النَِّساَء  َوقَاَل بـَْعُضُهْم   . عليه وسلم َعْن َعَمِلِه ِيف الّسِ

  . َفَحِمَد ا�ََّ َوأَثـَْىن َعَلْيِه   . َلى ِفرَاٍش َوقَاَل بـَْعُضُهْم َال َأَ�ُم عَ   . َال آُكُل اللَّْحَم 

َما َ�ُل أَقْـَواٍم قَاُلوا َكَذا وََكَذا َلِكينِّ ُأَصلِّي َوأََ�ُم َوَأُصوُم َوأُْفِطُر َوأَتـََزوَُّج   "  فـََقاَل 
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مسلم، کتاب النکاح، ص  صحيح(  . " النَِّساَء َفَمْن َرِغَب َعْن ُسنَِّيت فـََلْيَس ِمينِّ 

 )1401/3403، رقم 586

حىت ، وال يتساهل الناسل ميحىت يف هذا احلديث أنه ال ينبغي أن يشدد املرء 

  رتكاب احملرمات.�خذ الناس يف ا

 ت تفاصيلها.ي، وقد رأةديقالع هأحاديث حول هذ 5 و نيآيت� قد ذكر ل



 

 املبحث اخلامس والثالثون 

 البيعة  التزكية و

  لي:ما ي، وتفاصيلها كةديالعقه هذعن أحاديث  7آ�ت و  5سنذكر 

، صاحلًااملسرتشد ليكون وحريًصا على خملصًا  صادقًا اينإذا كان املرشد الروح

فيد تسيف اً وخملصالستعداد ا املعلم إذا كان جيداملسرتشد، كما أن فإنه يفيد 

  .ايناملرشد الروحهذا هو احلال مع . منه تلميذه

تهد وجيلبه طجاّداً يف و  اخلريحريصاً على أيًضا املسرتشد لكن الشرط أن يكون 

  فارًغا.يبقى وإال  ستفيد منهيعندئذ ، والتقوىح الصكسب اليأن 

االلتزام و الشريعة د �تباع هعوياملرشد الروحاين على يد يبايع املسرتشد 

  نصيحته.ب

 احلاصلة من املرشد الروحاين ةالفوائد األربع

) تعليم 2) تالوة القرآن (1(: ةمهمأمور ألربع  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب هللا تعاىل رسل لقد أ

رشد و�ملثل، من واجب امل. سفزكية الن) ت4( ) تعليم احلكمة3( القرآن

   :ةاألربعفوائد تلميذه هذه الطي لأن يعالروحاين 

 بعض اآل�ت: وهذه

  1 ُِّمُهُم ِهلْ َوُيَعل كِّ ْ َآَياِتِه َوُيَز ْ َيْتلُو �َلَْهلِ ّيَِني َرُسوًال ِمْحمُ ُهَو الَِّذي بََعَث ِيف اْألُّمِ

  ]62:2ُمِبٍني [الجمعة  الِْجلَتاَب َوالِْحْكَمَة َوإِْن �َحبُنوا ِمْن قَْبُل لَِفي َضَالٍل 
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  2 ُِّمُهُم الِْجلَتاَب َوالِْحْكَمَة ْ َآَياِتَك َوُيَعل ْ َيْتلُو �َلَْهلِ بَْعْث ِفِهلْ َرُسوًال ِمْحمُ َربََّنا َوا

ِهلْ إِنََّك أَْنَت الَْعِزيُز الَْحِكيُم [البقرة  كِّ  ]2:129َوُيَز

لتالميذه األربعة مور هذه األ معلِّ يُ و ، صادقا خملصاً رشد الروحاين املإذا كان 

  .مسيكون مفيًدا هلف

نقذ الناس من ي �نه � يف تفسري ابن عباس ﴾َويـُزَكِّيِهمْ ﴿ ريفسورد توقد 

وهذا نص تفسري ابن ، الشرك �قناعهم �لتوحيد، وحفظهم من املعاصي �لتوبة

 :� عباس

 من التوبة و �لزکاة يقال و ،لشركا من �لتوحيد مهيطهر  ﴾َويـُزَكِّيِهمْ ﴿"

، سورة اجلمعة 2س، اآلية عبا ابن تفسري( ".كذل إىل مهيدعو  أي الذنوب،

62(  

علهم يتوبون جيالتالميذ من الشرك، و زكية أي أ�م من خالل التوحيد حياولون ت

، هذا ال يعين أ�م سيقومون �ي نوع خاص من تطهري لذلكعن ذنو�م. 

   القلب.

هو و ستعداد االرشد حيدث عندما يكون لدى املإمنا من الشرك زكية الته وهذ

  مل يعمل جبد فلن حيدث شيء.إذا لكن . شرك والذنوبتجنب الأيضاً ي

 تأثريًا أكثر  تقيرشد الامل

1  َعْت َرُسوَل ا�َِّ ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ يـَُقوُل َال أُنـَبُِّئُكْم أَ   " َعْن َأْمسَاَء بِْنِت يَزِيَد، أَنـََّها مسَِ

"ِخَيارُُكُم الَِّذيَن ِإَذا ُرُءوا ذُِكَر ا�َُّ َعزَّ  قَاَل   . قَاُلوا بـََلى َ� َرُسوَل ا�َِّ   .  " ِخبَِيارُِكمْ 
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 رقم ،601 ص ،هل ه(ابن ماجة، کتاب الزهد، �ب من ال يؤب ."َوَجلَّ 

4119( 

 يكون، لذلك جيب أن هللا ك رؤيتهإذا رأيته تذكر صاحل يف هذا احلديث: أن ال

، أو إذا تهبرؤيدنيا إذا كنت متيل إىل الولكن . إذا رأيته تذكر هللاتقيًا  رشدامل

  ؟صحبته، فما الذي ستحصل من يف صحبتهشعرت �لقلق 

 التقوى له أثر طيبأصحاب وقد ورد يف احلديث اآليت أن اجللوس إىل جانب 

عل جتأو املاكر  قالرجل الفاسصحبة ، و�ملثل فإن يف اآلخرةجيعل املرء يرغب 

  القلب مييل إىل األمور الدنيوية. 

 احلديث:كما جاء يف 

2  ْعُت َأَ� بـُْرَدَة ْبَن َأِيب ُموَسى، َعْن ، قَاَل مسَِ ثـََنا أَبُو بـُْرَدَة ْبُن َعْبِد ا�َِّ َحدَّ

َمَثُل اْجلَِليِس الصَّاِلِح َواْجلَِليِس   "  أَبِيِه ـ رضى هللا عنه ـ قَاَل قَاَل َرُسوُل ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص 

اِد، َال يـَْعَدُمَك ِمْن َصاِحِب اْلِمْسِك السَّْوِء َكَمَثِل َصاِحِب اْلِمْسكِ  ، وَِكِري اْحلَدَّ

اِد ُحيْرُِق َبَدَنَك َأْو ثـَْوَبَك أَْو جتَُِد ِمْنُه رًِحيا  ِإمَّا َتْشَرتِيِه، َأْو جتَُِد رَِحيُه، وَِكُري اْحلَدَّ

َخِبيثًَة (صحيح البخاري، کتاب البيوع، �ب يف العطار و بيع املسک، ص 

؛ صحيح مسلم، کتاب الرب والصلة، �ب استحباب 2101 ، رقم338

 )2628/6692، رقم 1146جمالسة الصاحلني وجمانبة قر�ء السوء، ص 

دل يديث احل . فهذعظيم األشرار أثر وأيف هذا احلديث أن لصحبة الطيبني 

أيًضا صادقًا وخملًصا، سرتشد ، وكان املطيًبا وصادقًا رشدعلى أنه إذا كان امل

  احلصول على الفوائد األربعة السابقة.فيمكن 
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 لطلب الدنيا البيعة 

 جاء يف احلديث:فقد 

3  ْعُت َأَ� ُهرَيـَْرَة ـ رضى هللا عنه ـ يـَُقوُل قَاَل َرُسوُل ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص َثالَثٌَة َال   " مسَِ

، َوَهلُْم َعَذاٌب أَلِيٌم ... َوَرُجٌل َ�َيَع ِإَماًما يـَْنظُُر ا�َُّ ِإلَْيِهْم يـَْوَم اْلِقَياَمِة، َوَال يـُزَكِّيِهمْ 

َها َسِخَط، ... ُمثَّ  َها َرِضَي، َوِإْن ملَْ يـُْعِطِه ِمنـْ َال يـَُبايُِعُه ِإالَّ ِلُدنـَْيا، فَِإْن َأْعطَاُه ِمنـْ

(صحيح   ]ْشتَـُروَن بَِعْهِد ا�َِّ َوأَْميَاِ�ِْم َمثًَنا قَِليالً ِإنَّ الَِّذيَن يَ [ قـَرََأ َهِذِه اآليََة 

، 379البخاري، کتاب املساقاة، �ب إمث من منع ابن السبيل من املاء، ص 

 )2358رقم 

رمحة يوم القيامة، وال �للدنيا مل ينظر هللا إليه ع لييف هذا احلديث أن من �

  يطهِّره، وله عذاب أليم.

من األعمال التجارية. جيب أن نكون البيعة عصر، جعل بعض الناس يف هذا ال

والتلمذة. بيعة يقظني ضد هؤالء الذين يسرقون التالميذ األغنياء �سم الحذرًا 

لكسب وسيلة لو�ا عإ�م ال يتلمذون على الدين والرتبية الدينية ولكنهم جي

  املال.

أكتب هذا ال وهللا . ويربّو�م طيبون يف هذا العامل يرعون الناسرجال هناك نعم 

  جتاه أي شخص ولكن إلنقاذ الناس من اخلرافات.احلقد أو الظن سوء ل

 أربعة أنواععىل البيعة 

  ظ على اإلميانافحلل) البيعة 1(
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  للجهادالبيعة ) 2(

  ) مبايعة اخلليفة3(

  والتقدم فيها صاحلةاللثبات على األعمال ) البيعة ل4(

  ظ على اإلميان الحفلالبيعة ) 1(

 ية:هذا النوع من البيعة مذكور يف هذه اآل

  3 َْشْ�ًئا َوَال َيْسِرق ِ َن َيا أَّيَُها الّ�َِيبُّ إِذَا َجاَءَك الُْمْؤِمَناُت ُيَباِيْعَنَك �ََ� أَْن َال ُيْشِرْكَن بِاّ�َ

ْهَتاٍن َيْفَرتِيَنُه بَْنيَ أَْيِديِهّنَ َوأَْرُجلِِهّنَ َوَال َوَال َيْزنَِني َوَال َيْقُتْ�َ أَْوَالَدُهّنَ َوَال َيأْتَِني بِبُ 

َ َغُفوٌر َرِحيٌم [الممتحنة  َ إِّنَ اّ�َ  ]60:12َيْعِص�َنَك ِيف َمْعُروٍف فََباِيْعُهّنَ َواْسَتْغِفْر لَُهّنَ اّ�َ

  للجهادالبيعة ) 2(

 اآل�ت:هذا النوع من البيعة مذكور يف هذه 

  4 َّفَْوَق أَْيِديِهْم فََمْن َنَجلَث فَِإنََّما إِّنَ ال ِ َ َيُد اّ�َ ِذيَن ُيَباِيُعوَنَك إِنََّما ُيَباِيُعوَن اّ�َ

َ فََسُيْؤتِيِه أَْجًرا َعِظيًما [الفتح   ]48:10َيْنُجلُث �ََ� َنْفِسِه َوَمْن أَْوَىف بَِما �َاَهَد �َلَْيُه اّ�َ

  5َعِن ا ُ َجَرِة فََعلَِم َما ِيف قُلُوبِِهْم فَأَْنَزَل لََقْد َرِضَي اّ�َ لُْمْؤِمِنَني إِذْ ُيَباِيُعوَنَك َتْحَت الّشَ

يًبا [الفتح  ْ َوأََثابَُهْم فَْتًحا قَِر ِك�َنَة �َلَْهلِ  ]48:18الّسَ

  للجهاد.لبيعة تعلقان �تن ااآليتها�ن 

 ) مبايعة اخلليفة3(

 :هذا النوع من البيعة مذكور يف احلديث
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4  َفَحِمَد ا�ََّ أَبُو َبْكٍر َوأَثـَْىن َعَلْيِه ... فـََقاَل ُعَمُر َبْل نـَُبايُِعَك أَْنَت فَأَْنَت

ُرَ� َوَأَحبـَُّنا ِإَىل َرُسوِل ا�َِّ َصلَّى ا�َُّ َعَلْيِه َوَسلََّم فََأَخَذ ُعَمُر بَِيِدِه  َسيُِّدَ� َوَخيـْ

 ،616 ص الصحابة، فضائل کتاب البخاري، صحيح(. فـََبايـََعُه َوَ�يـََعُه النَّاسُ 

 ) 3668 رقم

  خلليفة.ايعة ابمهذا احلديث دليل على 

 والتقدم فيها صاحلةاللثبات على األعمال البيعة ل) 4(

 :هذا النوع من البيعة مذكور يف احلديث

5  ْعُت َجرِيًرا ـ رضى هللا عنه ـ َ�يـَْعُت َرُسوَل ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص َعَلى َعْن قـَْيٍس، مسَِ

، َوِإقَاِم الصَّالَِة، َوِإيَتاِء الزََّكاِة،  َشَهاَدِة َأْن َال إَِلَه ِإالَّ ا�َُّ َوَأنَّ ُحمَمًَّدا َرُسوُل ا�َِّ

" (صحيح البخاري، کتاب البيوع،  . ِح ِلُكلِّ ُمْسِلمٍ َوالسَّْمِع َوالطَّاَعِة، َوالنُّصْ 

 )2157 رقم ،345 ص أجر، بغري لباد حاضر يبيع له�ب 

ل ماعلقيام �أللملسو هيلع هللا ىلص لنيب الكرمي �يعوا اوقد ورد يف هذا احلديث أن الصحابة 

  .صاحلةال

 النساء ومل يمس أيدهينبايع ي النبي  كان

من وراء يديهن، بل كان يبايعن أميس  نيبايع النساء ولملسو هيلع هللا ىلص الكرمي لنيب ا كان

 احلجاب، كما جاء يف احلديث:

6  َأنَّ َعاِئَشَة ـ رضى هللا عنها ـ َزْوَج النَِّيبِّ ملسو هيلع هللا ىلص ... َفَمْن أَقـَرَّ ِ�ََذا الشَّْرِط ِمَن

، َفَكاَن َرُسوُل ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِإَذا أَقْـَرْرَن ِبَذِلَك ِمْن قـَْوهلِِنَّ اْلُمْؤِمَناِت فـََقْد أَقـَرَّ ِ�ْلِمْحَنةِ 
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، َال َوا�َِّ َما َمسَّْت يَُد َرُسوِل  " اْنطَِلْقَن فـََقْد َ�يـَْعُتُكنَّ   " قَاَل َهلُنَّ َرُسوُل ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص 

َر أَنَُّه َ�يـََعُهنَّ ِ�ْلَكَالِم، َوا�َِّ َما َأَخَذ َرُسوُل ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص يََد اْمرَ  ، َغيـْ أٍَة َقطُّ

"  . َقْد َ�يـَْعُتُكنَّ  َكَالًما  " َعَلى النَِّساِء ِإالَّ ِمبَا أََمرَُه ا�َُّ يـَُقوُل َهلُنَّ ِإَذا َأَخَذ َعَلْيِهنَّ 

الطالق، �ب إذا أسلمت املشرکة أو النصرانية حتت  (صحيح البخاري، کتاب

 )5288، رقم 945الذمي أو احلريب، ص 

لنطق من يدي النساء، بل أخذ البيعة �أوجاء يف هذا احلديث أنه مل ميس 

  .اللسان

بدون حجاب وهو ينغمس يف الشيخ رى أن املرأة جتلس أمام زمان نالهذا يف 

  .يف كل حال أعمال جيب جتنبها

 اً خاصشيئا منحك أن ي درق يالد شرامل

االنطباع �نه إذا خدمته فسوف مينحك بعض الربكة شيوخ ي بعض العطي

على ذلك ميذ لسنوات للحصول يخدمه التالف ،والفيض اخلاصالروحية 

هذه ، لكن تذكر أن كدليلهمهذا احلديث   وهم يطرحونالشيء اخلاص. 

صلى هللا للنيب  مبثابة معجزةوكانت مرة واحدة فقط يف احلديث واقعة حدثت ال

قد أعطى هذه الربكة شيخ ، ومل حتدث فيما بعد؛ وإال لكان كل عليه وسلم

 ألوالده أوًال.

  واحلديث كما يلي:

7  َلْن يـَْبُسَط َأَحٌد   " َعْن َأِيب ُهرَيـْرََة ـ رضى هللا عنه ... َوقَاَل النَِّيبُّ ملسو هيلع هللا ىلص يـَْوًما

ِمْنُكْم ثـَْوبَُه َحىتَّ أَْقِضَي َمَقاَلِيت َهِذِه، ُمثَّ َجيَْمَعُه ِإَىل َصْدرِِه، فـَيَـْنَسى ِمْن َمَقاَلِيت 
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ًئا أَبًَدا  َرَها، َحىتَّ َقَضى النَِّيبُّ صلى هللا فـََبَسطْ   .  " َشيـْ ُت منَِرًَة َلْيَس َعَلىَّ ثـَْوٌب َغيـْ

عليه وسلم َمَقالََتُه، ُمثَّ َمجَْعتـَُها ِإَىل َصْدرِي، فـََوالَِّذي بـََعَثُه ِ�حلَْقِّ َما َنِسيُت ِمْن 

رعة، �ب َمَقالَِتِه تِْلَك ِإَىل يـَْوِمي َهَذا. (صحيح البخاري، کتاب احلرث و املزا

 )2350، رقم 377ما جاء يف الغرس، ص 

هذا احلديث يتعلق مبعجزة، مل يكن األمر كذلك دائًما؛ وإال لكان النيب الكرمي 

  مراًرا وتكرارًا.فيض ال اقد أعطى هذملسو هيلع هللا ىلص 

 تفاصيلها.ب ا، قد قرأ�ةديعقال هأحاديث عن هذ 7آ�ت و  5فهذه 



 

 املبحث السادس والثالثون

 عويذاتالتو ئمالتام

  لي:ي ام، وتفاصيلها كةديالعق هعن هذحديثاً  29آ�ت و  4سنذكر 

  :عويذاتالتهناك سبعة أنواع من 

  جائز. املباحة من القرآن واحلديث لغرض مشروععويذة الت )1(

  من غري ا� حرام.املشتملة على االستعانة عويذة الت )2(

الكلمات أو العبارات اليت ال يعرف معناها، املشتملة على عويذة الت )3(

  فرمبا يستعني بغري ا�، وهذا ال جيوز.

  عنيلادفع أذى لعويذة الت )4(

  السحر )5(

  عراف: من يدعي معرفة الغيب. حيرم الذهاب إليه. )6(

  إخراج اجلن )7(

  :عويذن التهناك نوعان م

  ، وقد ثبت ذلك من احلديث.قراءة القرآن واحلديث والنفخ :مها) أحد1(

أن هذا النوع من عنق. يبدو ال) والثاين: كتابة آية أو حديث وتعليقها حول 2(

  .نهاعيُذكر  انظر اآل�ت واألحاديث اليت، ولكن ممنوع يف احلديثالتعويذ 
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 عويذاتبعض صانعي التشطارة 

صانعي  ، لكن بعضاءخبثوليس كلهم  أ�س طيبونهناك الشك أن 

، وال يقول أن هناك جًنا وال ينفي يتحدث بشكل غامض ومتقطععويذات الت

ه، خراجاجلن ويتلقى ما يكفي من املال إل ذلك، بل يقول إن هناك ظًال من

خالل شهور، يقول إنين أخرجت جًنا واحًدا، لكن أية فائدة وإذا مل حيصل 

  هم.خراجاآلن سيكلف املزيد من املال إل اآلن،ت هجمعائلته قد 

يف بعض األحيان، يقول املرء أن األشخاص املقربني منك قاموا �لسحر أو 

طوال احلياة. جتري اليت قر�ء عداوة بني اجلريان واألالهو خيلق هكذا التمائم، و 

  .الناستجنب مثل هذه تأن لذلك من األفضل 

 :فقد جاء يف القرآن

  1 َقُوَن بِِه بَْنيَ الَْمْرِء َوَزْوِجِه َوَما ُهْم بَِضاّرِيَن بِِه ِمْن أََحٍد إِّال فََ�َتَعلَُّموَن ِمْنُهَما َما ُيَفّرِ

ِ [البقرة   ]2:102بِِإذِْن اّ�َ

 يف تسببيف هذه اآلية أن السحرة عادة ما يقومون مبثل هذه األعمال اليت ي

العداء بني األقارب. يف الواقع، ؤدي إىل يً� اخلالف بني الزوج والزوجة، وأحيا

  .واجلريان يف الشقاق بني األقاربعويذات أيضاً التيتسبب بعض صانعي 

إليه  نضافو يفإ�م  ما اً شيئالكاهن اكتشف كما جاء يف احلديث التايل أنه إذا 

  :مائة كذبة

1  َعْن َعاِئَشَة، قَاَلْت قـُْلُت َ� َرُسوَل ا�َِّ ِإنَّ اْلُكهَّاَن َكانُوا ُحيَدِّثُونـََنا ِ�لشَّْىِء

ُّ فـَيَـْقِذفـَُها ِيف أُُذِن َولِيِِّه َويَزِيُد  " فـََنِجُدُه َحق�ا قَاَل  ينِّ
تِْلَك اْلَكِلَمُة احلَْقُّ َخيْطَُفَها اجلِْ
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(صحيح مسلم، کتاب السالم، �ب حترمي الکهانة و إتيان   .  " ِفيَها ِمائََة َكْذبٍَة 

 )5816/ 2228، رقم 989الکهان، ص 

إ�م مرًا ما بتجربتهم مث أ ونكتشفإ�م يعويذات أصحاب التهذا هو حال 

 .هو�ب املال مناملريض يسعون لكسب ثقة رى وكذلك أخأموراً يه يزيدون ف

 يستمر يف ورطةعويذات التالبيت الذي ُمتارس فيه 

ممارسة التمائم شائعة جًدا، فيه تكون الذي املنزل  يف بعض األحيان، لوحظ أن

شكلة فيعتقدون فإن أفراد األسرة يصبحون مهووسني �ا، وإذا حدثت أي م

ه يعتقدون أنفلسحر، حىت لو سقط وعاء فجأة من يد، أن شخًصا ما قام �

سقط وعاء هلم أن ال سقط بسبب سحر أو متيمة شخص ما. إذا أوضحتَ 

أذها�م. مث يذهبون قد سادت تميمة السحر و الفجأة، لكنهم لن يفهموا؛ ألن 

يف حتصيل مبلغ   يستمرو ، فها السحر املزعومهذزالة إلعويذات التإىل صانع 

كبري من املال من خالل التحدث بشكل متقطع، وإبقائهم عالقني لبقية 

  حيا�م؛ ألنه ينوي فقط تلقي املال.

طلوب االبتعاد عن هذه األوهام. وهلذا �ى الرسول الكرمي صلى ا� امللك، لذ

  عليه وسلم عن بعض التمائم.

 متنح راحة البال قليالً عويذات الت

  أربعة أشياء:عويذات التقال يل صانع 
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عادة ما يكون مريضاً نفسياً، إما أنه عويذات التنصنع له إن الرجل الذي ) 1(

أن هذا  وعندما �يت صوت يفهم، وفاخل فرطليتعرض طيع النوم، أو ال يست

، وهو اآلن خياف من هجومه، وأحياً� ال حيصل هو صوت اجلن أو الشيطان

، ينام فرتةف ،طويلة بسبب هذا اخلوفعلى قسط كاٍف من النوم لساعات 

، مما جيعله يبقى الدماغ متعًبا طوال اليوم، يشعر �مل يف الرقبةوبسبب قلة النوم 

اجلن ليس لديه وقت فإن ، وهذا جيعله مضطرً�. يركب عليهد أن اجلن يعتق

إما هذا حيدث له  للركوب على رقبته والبقاء معه �ركا وظيفته. واحلقيقة أن

  بسبب اخلوف، أو بسبب التوتر الداخلي.

، ولكن القول أفهم أنه يعاين من التوتر واألرقريض إيل، هذا املعندما �يت 

اجلن منك. وهذا سيهرب ، ةعويذل، لذلك أقول خذ هذه التاملستقيم ال يعم

جيعل املريض يطمئن على هروب اجلن والسحر، وهذا يزيل خوفه، وينام اآلن 

 يلدينا ه عويذةالتينتهي مرضه. لذا فإن الكامل بشكل مريح، وبسبب النوم 

  .تسليةنوع من ال

، دعيةخمتلفة من األ ؛ بل نكتب أنواًعاةما) وقال أيًضا إنه ليس لدينا أي كر 2(

شيء. هلذا حيدث فال شأ في، وإن مل ياألثر، وإن شاء شُ يعطي فا� وحده 

  يف أيدينا. ةماكر أي   تالسبب ليس

. ، هذا جمرد وهم الناسيطيع أمر� اجنمنلك عادة ال نا ) والشيء الثالث أن3(

جون هلذا لكسب املال. إذا كان هذا هو احلال يروّ عويذات التفإن صانعي 

  ويسألون اآلخرين؟كرون فلماذا ال حيصلون على املال من اجلن، فلماذا مي
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املريض بعض األشياء من سأل ) والشيء الرابع أننا ال نعرف الغيب، بل ن4(

ومن جتربتنا نعطي االنطباع ، مث من ذكائنا فكرةلنا يعطي وهذا من هنا وهناك، 

كل املعلومات عنه. لذلك، لكو�م   أو أن اجلن أعطا�كل األحوال  ناعرف ا�نن

أشخاًصا عاديني، فإ�م يصدقون كلماتنا ويبدأون يف فهم أن لدينا معرفة 

كل شيء عن املريض. وإذا جاء شخص ذكي وفحص   عرفن�لغيب، أو أننا 

شهرتنا، وال يضر بأقوالنا، فال نتحدث معه أكثر، بل نتخلص منه حىت ال 

  .تتوقف األموال اليت نكسبها

، حسب رأيي هناك بعض عويذاتالت يصانعأحد من  ما قالهخالصة  ههذ

 احلقيقة يف كلماته. اغتنموا ما قاله وانقذوا أنفسكم من اخلداع. وا� أعلم

  !�لصواب

 الرشعية من القرآن واحلديث عويذةالت

خمصصة للتخفيف من ضائقة الناس، وإذا كانت  عويذةالتمن املهم أن يكون 

خص ما، أو إ�رة الكراهية بني الزوجة والزوج، أو ز�دة �دف إىل مضايقة ش

  .حراماً كون ويبني األقارب، فال جيوز التنفر 

، بل أفضل من  �ا ا� فقطنيستعيعلى كلمات  عويذةالتجيب أن حتتوي 

تكون أكثر فاعلية س، و � عليه وسلمالكلمات اليت أعطاها النيب صلى ا

 فقد جاء يف احلديث: ا� عليه وسلم.حتوائها على كالم النيب صلى ال

2  ٌَعْن َعْبِد اْلَعزِيِز قَاَل َدَخْلُت أََ� َوَ�ِبٌت َعَلى أََنِس ْبِن َماِلٍك فـََقاَل َ�ِبت: 

  . َلىفـََقاَل أََنٌس أََفَال أَْرِقيَك ِبرُقْـَيِة َرُسوِل ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل بَـ   . َ� أََ� َمحْزََة اْشَتَكْيتُ 
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اللَُّهمَّ َربَّ النَّاِس ُمْذِهَب اْلَباِس اْشِف أَْنَت الشَّاِيف َال َشاِيفَ ِإالَّ أَْنَت  " قَالَ 

(صحيح البخاري، کتاب الطب، �ب رقية   .  " ِشَفاًء َال يـَُغاِدُر َسَقًما

 )5742، رقم 1014، ص ملسو هيلع هللا ىلصالنبی

  ، فال يستعني إال به.يث أن هللا تعاىل وحده هو الشايفوقد جاء يف هذا احلد

 عويذةالتهناك طريقتان لعمل 

ألن الرسول ، هذا جيوز؛ وينفخ على املريض عويذةالتأ كالم ) أحدمها أن يقر 1(

  قرأ على املريض ونفخ عليه.قد الكرمي ملسو هيلع هللا ىلص 

على قطعة من الورق وتعليقها حول  عويذةالت) والثاين هو كتابة كلمات 2(

  يد، حيث سنناقشه �لتفصيل.جبالعنق أو الذراعني. هذا ليس 

 ونفخ عىل املريض ملسو هيلع هللا ىلصالنبي قرأ 

 بعض األحاديث: وهذه

3  َعْن َعاِئَشَة، قَاَلْت َكاَن َرُسوُل ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِإَذا اْشَتَكى ِمنَّا ِإْنَساٌن َمَسَحُه

أَْذِهِب اْلَباَس َربَّ النَّاِس َواْشِف أَْنَت الشَّاِيف َال ِشَفاَء ِإالَّ   "  قَاَل بَِيِميِنِه ُمثَّ 

(صحيح مسلم، کتاب السالم، �ب   . " ِشَفاُؤَك ِشَفاًء َال يـَُغاِدُر َسَقًما 

 )2191/5707، رقم 972استحباب رقية املريض، 

4  َعْن َعْبِد اْلَعزِيِز، قَاَل َدَخْلُت َأَ� َوَ�ِبٌت، َعَلى أََنِس ْبِن َماِلٍك فـََقاَل َ�ِبٌت

قَاَل   . فـََقاَل أََنٌس َأَال أَْرِقيَك ِبرُقْـَيِة َرُسوِل ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل بـََلى  . َ� أََ� َمحْزََة اْشَتَكْيتُ 

اِس ُمْذِهَب اْلَباِس اْشِف أَْنَت الشَّاِيف َال َشاِيفَ ِإالَّ أَْنَت، ِشَفاًء اللَُّهمَّ َربَّ النَّ   "  
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، الرقم: 1014، ص ملسو هيلع هللا ىلصَال يـَُغاِدُر َسَقًما. (صحيح البخاری، �ب رقية النبی 

5742( 

5  َُّر َعْن َعِليٍّ َرِضَي ا�َُّ َعْنُه قَاَل قَاَل َرُسوُل ا�َِّ َصلَّى ا�َُّ َعَلْيِه َوَسل َم َخيـْ

َواِء اْلُقْرآنُ  (ابن ماجة، کتاب الطب، �ب االستشفاء �لقرآن، ص . الدَّ

 )3533، رقم 509

6  ُفُث َعَلى نـَْفِسِه ِيف َعْن َعاِئَشَة ـ رضى هللا عنها ـ َأنَّ النَِّيبَّ ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن يـَنـْ

ح البخاري، کتاب الطب، ص اْلَمَرِض الَِّذي َماَت ِفيِه ِ�ْلُمَعوَِّذاِت. (صحي

 )5751، رقم 1015

7 .ابن ماجة، کتاب   َعْن َعاِئَشَة، َأنَّ النَِّيبَّ ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ َكاَن يـَْنِفُث ِيف الرُّقْـَيِة)

 )3528، رقم 508الطب، �ب االستشفاء �لقرآن، ص 

  وقد عرفت من هذه األحاديث ثالثة أمور:

  واألحاديث النبوية.قرآن لمات البك ويذاتعالت) أوًال: جواز عمل 1(

وحده، وال جيوز  شايف، فهو العويذاتالتيف وحده ) �نًيا: االستعانة �� 2(

  إىل الِشرك.ؤدي تغريه االستعانة بفإن الشفاء من غريه، طلب 

  ) والثالث: جواز التالوة والنفخ.3(

 الدعاء إلزالة اجلنون

كما . اه هللاشففنفخ على املريض و اآل�ت التالية ملسو هيلع هللا ىلص الرسول الكرمي لقد تال 

 احلديث:يف 
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8  َلى، قَاَل ُكْنُت َجاِلًسا ِعْنَد َلى، َعْن أَبِيِه َأِيب لَيـْ َعْن َعْبِد الرَّْمحَِن ْبِن َأِيب لَيـْ

  .  " َما َوَجُع َأِخيكَ  " قَاَل   . النَِّيبِّ ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ ِإْذ َجاَءُه أَْعرَاِيبٌّ فـََقاَل ِإنَّ ِيل َأًخا َوِجًعا

قَاَل َفَذَهَب َفَجاَء ِبِه فََأْجَلَسُه بـَْنيَ يََدْيِه   . " "اْذَهْب فَْأِتِين بِهِ   قَالَ   .قَاَل بِِه َلَممٌ 

َفَسِمْعُتُه َعوََّذُه بَِفاِحتَِة اْلِكَتاِب َوأَْرَبِع آَ�ٍت ِمْن أَوَِّل اْلبَـَقرَِة َوآيـَتَـْنيِ ِمْن َوَسِطَها 

 -َالِث آَ�ٍت ِمْن َخاِمتَِتَها َوآيٍَة ِمْن آِل ِعْمرَاَن َوِإَهلُُكْم إَِلٌه َواِحٌد َوآيَِة اْلُكْرِسيِّ َوثَ 

َربَُّكُم ا�َُّ ِإنَّ  } َوآيٍَة ِمَن اَألْعرَافِ { َشِهَد ا�َُّ أَنَُّه َال إَِلَه ِإالَّ ُهوَ } َأْحِسُبُه قَاَل 

َوَمْن يَْدُع َمَع ا�َِّ ِإهلًا آَخَر َال بـُْرَهاَن َلُه  } اآليََة َوآيٍَة ِمَن اْلُمْؤِمِننيَ  { الَِّذي َخَلقَ 

َوَعْشِر   {َوأَنَُّه تـََعاَىل َجدُّ رِبَِّنا َما اختَََّذ َصاِحَبًة َوَال َوَلًدا} َوآيٍَة ِمَن اجلِْنِّ   { بِهِ 

  { ُقْل ُهَو ا�َُّ َأَحدٌ } آَ�ٍت ِمْن أَوَِّل الصَّافَّاِت َوَثَالِث آَ�ٍت ِمْن آِخِر احلَْْشِر َو 

(ابن ماجة، کتاب الطب،   . َقْد بـَرََأ لَْيَس بِِه َ�ْسٌ  فـََقاَم اَألْعرَاِيبُّ   .  َواْلُمَعوَِّذتـَْنيِ 

 )3549 رقم ،511 ص ،همن ه�ب الفزع و االرق و ما يتعوذ ب

  .اه هللاشففا�نون بتالوة آ�ت عاجل  ملسو هيلع هللا ىلصالرسول الكرمي أن يف هذا احلديث 

 وتعليقها حول العنقالتامئم 

العرب يصنعون القالدة من اخليط ويعلقو�ا حول عنق املريض، وكانوا  كان

تميمة ب تمسي القالدةه أحيا�ً يطلبون العون من اجلن والشيطان دون هللا. وهذ

 جاء يف احلديث:فقد  .هاتعليق عنالنيب ملسو هيلع هللا ىلص منع و 

8 ْعُت َرُسوَل ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص ، قَاَل مسَِ ِإنَّ الرَُّقى َوالتََّمائَِم َوالتَِّولََة  "  يـَُقوُل َعْن َعْبِد ا�َِّ

، رقم 552(أبو داؤد، کتاب الطب، �ب يف تعليق التمائم، ص   .  " ِشْركٌ 
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، رقم 508؛ ابن ماجة، کتاب الطب، �ب تعليق التمائم، ص 3883

3530( 

9 تسعة فبايع طهر ه إلي أقبل ملسو هيلع هللا ىلص عن عقبة بن عامر اجلهين أن رسول هللا 

يه عل إن قال ذا؟ه ترکت و �يعت هللا رسول � فقالوا واحد عن أمسک و

 أمحد، مسند( ".أشرک فقد متيمة علق من وقال هفبايع اهفقعه يد فأدخل متيمة

 )16969 رقم ،156 ص ،5 ج ين،هاجل عامر بن عقبة حديث �ب

10  ... َأنَّ اْبَن َمْسُعوٍد، َكاَن يـَُقوُل َكاَن َنِيبُّ ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص َيْكرَُه َعْشَر ِخَالٍل

َوالرَُّقى ِإالَّ ِ�ْلُمَعوَِّذاِت َوَعْقَد التََّمائِِم. (أبو داؤد، کتاب اخلامت، �ب ما جاء يف 

 )4222، رقم 592خامت الذهب، ص 

 ةعويذم تعليق التمن أعىل درجات التقوى عد

 احلديث: فقد جاء يف

11  َيَْدُخُل اْجلَنََّة ِمْن أُمَِّيت َسبـُْعوَن  " :َعِن اْبِن َعبَّاٍس َأنَّ َرُسوَل ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص قَال

  .  " تَـوَكَُّلونَ أَْلًفا ِبَغْريِ ِحَساٍب، ُهُم الَِّذيَن َال َيْستَـْرُقوَن، َوَال يـََتطَيـَُّروَن، َوَعَلى َر�ِِّْم يَـ 

 )5752، رقم 1016(صحيح البخاري، �ب من مل يرق، ص 

 �مر �لتوكل على هللا وحده: أيضاً اآلية اآلتية 

  2 َماَواِت َواْألَْرِض َوإِلَْيِه ُيْرَجُع اْألَْمُر �ُلُُّه فَاْعُبْدهُ َوَتَو�َّْل �َلَْيِه [هود ِ َغْيُب الّسَ َوِ�َّ

11:123[  
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، واألفضل التوكل على هللا. عويذاتالتق ليعتاآلية واحلديث بعدم  نصح هذهتو 

يف الوقت احلاضر خيدعون الناس  عويذاتالتاحلقيقة هي أن صانعي و 

  و�م.نهبوي

 تسليةأحياًنا من أجل ال عويذةالتُيسمح بتعليق 

التمائم، لكن أقوال الصحابة والتابعني وأفعاهلما تظهر تعليق �ى احلديث عن 

أن ميا�م �، فكانوا يفعلون ذلك أحياً� ويتكئون على هللا عويذةلتل جماالً 

سلي وهللا وحده هو الذي يفعل ذلك. إذن فهو جائز ألنه ي ال تؤثر عويذةالت

  القلب.

 :هذا البابصحايب يف  عمل اوهذ

12  ِإَذا  " َعْن َعْمرِو ْبِن ُشَعْيٍب، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، َأنَّ َرُسوَل ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل

َفزَِع َأَحدُُكْم ِيف النـَّْوِم فـَْليَـُقْل َأُعوُذ ِبَكِلَماِت ا�َِّ التَّامَِّة ِمْن َغَضِبِه َوِعَقابِِه َوَشرِّ 

قَاَل وََكاَن َعْبُد   .   " فَِإنـََّها َلْن َتُضرَُّه   . الشََّياِطِني َوَأْن َحيُْضُروِن  ِعَباِدِه َوِمْن َمهَزَاتِ 

ُهْم َكتَـبَـَها ِيف َصكٍّ ُمثَّ  ُلْغ ِمنـْ نـَُها َمْن بـََلَغ ِمْن َوَلِدِه َوَمْن ملَْ يـَبـْ
ا�َِّ ْبُن َعْمرٍو يـَُلقِّ

لدعوات، �ب دعاء الفزع من النوم، (سنن الرتمذي، کتاب ا  . َعلََّقَها ِيف ُعُنِقهِ 

 )3528، رقم 804ص 

 :يوروي أيضا عن �بع

13 مصنف ابن أيب شيبة، ج  "ال �س أن يعلق القرآن." :عن عطاء قال)

، رقم 43،کتاب الطب، �ب من رخص يف تعليق التعاويذ، ص  5

23540/23550( 
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14 إذا اب هللامل يکن �سا أن يعلق الرجل الشیء من کت: "كعن الضحا 

 ،کتاب 5 ج شيبة، أيب ابن مصنف( ".الغائط وعند الغسل عند هوضع

 /23542 رقم ،43 ص التعاويذ، تعليق يف رخص من �ب الطب،

23552( 

15  عن يونس بن خباب قال سألت أ� جعفر عن التعويذ يعلق علی

 من �ب الطب، ،کتاب 5 ج شيبة، أيب ابن مصنف. (هالصبيان، فرخص في

 ) 23551 رقم ،43 ص التعاويذ، تعليق يف رخص

، لكن ال ينبغي يف هذا البابجمال هذه األحاديث اآل�ر �ن هناك من  فعلم

  أن جيعلها مهنة.

 ُيسمح أيًضا بتلقي التعويض إىل حد ما

 ديث:كما يف احل

16  ََِّأنَّ َ�ًسا، ِمْن َأْصَحاِب َرُسوِل ا� ، ملسو هيلع هللا ىلص َكانُوا ىف َعْن َأِيب َسِعيٍد اْخلُْدرِيِّ

َسَفٍر َفَمرُّوا ِحبَّىٍ ِمْن َأْحَياِء اْلَعَرِب ... فََأَ�ُه فـََرقَاُه ِبَفاِحتَِة اْلِكَتاِب فـَبَـرََأ الرَُّجُل 

ُهْم َواْضرِبُوا ِيل ِبَسْهٍم َمَعُكْم   " فَُأْعِطَي َقِطيًعا ِمْن َغَنٍم ... ُمثَّ قَاَل    .  " ُخُذوا ِمنـْ

صحيح مسلم، کتاب السالم، �ب جواز أخذ األجرة علی الرقية �لقرآن و (

؛ صحيح البخاري، کتاب الطب، 2201/5733، رقم 975األذکار، ص 

 )5736، رقة �1013ب الرقی بفاحتة الکتاب، ص 

  يف بعض املناسبات جائز.عويذة لم من هذا احلديث أن أخذ مبلغ زهيد للتفعُ 
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 جيعلها مهنةال ينبغي للمرء أن 

 يف بعض األحاديث:

17  َعْن ُعَباَدَة ْبِن الصَّاِمِت، قَاَل َعلَّْمُت َ�ًسا ِمْن َأْهِل الصُّفَِّة اْلُقْرآَن

َها ِيف َسِبيِل  ُهْم قـَْوًسا فـَُقْلُت لَْيَسْت ِمبَاٍل َوَأْرِمي َعنـْ َواْلِكَتابََة فََأْهَدى ِإَىلَّ َرُجٌل ِمنـْ

َها فـََقاَل ا�َِّ َفَسأَْلُت رَ  ِإْن َسرََّك َأْن ُتَطوََّق ِ�َا َطْوقًا ِمْن َ�ٍر  "  ُسوَل ا�َِّ ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ َعنـْ

جر علی تعليم القرآن، ص (ابن ماجة، کتاب التجارات، �ب األ  .  " فَاقْـبَـْلَها

 )2157، رقم 310

18  ْبِن َكْعٍب، قَاَل َعلَّْمُت َرُجًال اْلُقْرآَن فََأْهَدى ِإَىلَّ قـَْوًسا َفذََكْرُت ِ
َعْن ُأَىبّ

  . فـََرَدْدتـَُها   " ِإْن َأَخْذتـََها َأَخْذَت قـَْوًسا ِمْن َ�رٍ  " :َذِلَك ِلَرُسوِل ا�َِّ ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ فـََقالَ 

، رقم 310جر علی تعليم القرآن، ص (ابن ماجة، کتاب التجارات، �ب األ

2158( 

مقابل تعليم القرآن مثل أخذ النار، فال يصح جعل قوس معناه أن أخذ ال

  .هنةم عويذاتالت

 الدواءاستخدام وسن عالج املرض ي

 :كما يف احلديث  دواء لعالج مرض مااستعمال يسن 

19  َِلُكلِّ َداٍء َدَواٌء فَِإَذا ُأِصيَب   "  نَُّه قَاَل َعْن َجاِبٍر، َعْن َرُسوِل ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص أ

اِء بـَرَأَ �ِِْذِن ا�َِّ َعزَّ َوَجلَّ  (صحيح مسلم، کتاب السالم، �ب لکل   .  " َدَواُء الدَّ

 )2204/5741، رقم 977داء دواء و استحباب التداوي، ص 
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 التامئم من غري اهللايف حيرم االستعانة 

حيرم استعمال الكلمات  ، وكذلكالتمائم من غري هللايف حيرم االستعانة 

ستخدم كلمات ال يعرف يعويذات الت؛ ألن بعض أصحاب الغامضة يف التمائم

ال االستعانة بغري هللا ، فال جيوز ذلك؛ ألن غري هللا فيهمعناها، ورمبا استعان ب

  وز.جت

، وأصنامهمم هلتهصنعون التمائم يستعينون �غري املسلمني الذين يكذلك أن 

هذا ، لذلك جيب على املرء جتنب الشرك والكفرعلى كلمات متائمهم وحتتوي 

  .سانالالنوع من 

 �ى احلديث عن هذين األمرين:

20  �َ قَاَل ُكنَّا نـَْرِقي ِيف اْجلَاِهِليَِّة فـَُقْلَنا ، َعْن َعْوِف ْبِن َماِلٍك اَألْشَجِعيِّ

اْعرُِضوا َعَلىَّ رُقَاُكْم َال َ�َْس ِ�لرَُّقى َما ملَْ  "  َذِلَك فـََقاَل َرُسوَل ا�َِّ َكْيَف تـََرى ِيف 

(صحيح مسلم، کتاب السالم، �ب ال �س �لرقی ما مل   .  " َيُكْن ِفيِه ِشْرٌك 

  ) 2200/5732 رقم ،975 ص شرک، هيکن في

. نعم، إذا الشرك والكفركلمات ويتضح من هذا احلديث أنه ال جيوز النفخ ب

  .النفخ� فال ضري يف القراءة و �اسُتعني 

 عنيالأذى 

رمى العني رمبا مل يالرجل الذي  ن تصيب اإلنسان وتضره.حق �العني إن 

  خطئ.مببشكل تلقائي فال يالم عليه ألنه ليس تصيب  اإ�، و يقصدها
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ا عينه أن يقول ما شاء هللا إذا رأى شيئصيب لذلك فالرجل الذي كثريا ما ت

  غريبا.

ماء االستحمام،  املريض ويصب عليصاحب العني وعالج العني أن يغتسل 

  أثر العني.يذهب ف

 احلديث:كما يف 

21  اْلَعْنيُ َحقٌّ.   "  َعْن َأِيب ُهرَيـْرََة ـ رضى هللا عنه ـ َعِن النَِّيبِّ ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل

 )5740، رقم 1014(صحيح البخاري، کتاب الطب، �ب العني حق، ص 

22  اْلَعْنيُ َحقٌّ َوَلْو َكاَن َشْىٌء َساَبَق   "  َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َعِن النَِّيبِّ ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل

(صحيح مسلم، کتاب السالم،   .  " اْلَقَدَر َسبَـَقْتُه اْلَعْنيُ َوِإَذا اْستـُْغِسْلُتْم فَاْغِسُلوا 

  ) 2188/5702، رقم 971ص  �ب الطب و املرض و الرقی،

  ويف احلديث: إذا طلب من أضرَّت عينه أن يغتسل، فعليه أن يغتسل.

 السحر حرام

 قرآن الكرمي:  القال هللا تعاىل يف

  3 ْحَر... [البقرة ُِّموَن الّنَاَس الّسِ َياِطَني كََفُروا ُيَعل لَِجلّنَ الّشَ َوَما َكَفَر ُسلَْيَماُن َو

2:102[  

 يف احلديث:و 

23  اْجَتِنُبوا السَّْبَع اْلُموبَِقاتِ   " َعْن َأِيب ُهرَيـْرََة، َأنَّ َرُسوَل ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل "  .  

ُ   " ِقيَل َ� َرُسوَل ا�َِّ َوَما ُهنَّ قَاَل  ْحُر َوقـَْتُل النـَّْفِس الَِّيت َحرََّم ا�َّ ْرُك ِ��َِّ َوالّسِ الشِّ
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 الذين إن: تعالی (صحيح البخاري، کتاب الوصا�، �ب قول هللا... قّ ِإالَّ ِ�حلَْ 

 مسلم، صحيح ؛2766 رقم ،458 ص اخل، ظلما اليتٰمی أموال �کلون

 )89/262، رقم 53کبائر و أکربها، ص ال �ب اإلميان، کتاب

  أن ممارسة السحر من كبائر الذنوب.ويتضح من هذه اآلية واحلديث 

 يقةالسحر حق

 قرآن الكرمي:  ال تعاىل يفقال هللا

  4 ُل إِلَْيِه ِمْن ِسْحِرِهْم أَنََّها َتْسَ� [طه ْ يَُخّيَ ُ لُُهْم َوِعِصّهلُ   ]20:66فَِإذَا ِحَبا

24  ًَْئا َومل َعْن َعاِئَشَة، َأنَّ النَِّيبَّ ملسو هيلع هللا ىلص ُسِحَر َحىتَّ َكاَن ُخيَيَُّل إِلَْيِه أَنَُّه َصَنَع َشيـْ

 يالذم عن يعين لهالبخاري، کتاب اجلزية و املوادعة، �ب  صحيح(  . َيْصنَـْعهُ 

 )3175 رقم ،529 ص سحر، إذا

25  ََرُسوَل ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص يـَُهوِديٌّ ِمْن يـَُهوِد َبِين ُزَرْيٍق  َعْن َعاِئَشَة، قَاَلْت َسَحر

َحىتَّ َكاَن َرُسوُل ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص ُخيَيَُّل إِلَْيِه أَنَُّه  - قَاَلْت  - يـَُقاُل َلُه لَِبيُد ْبُن اَألْعَصمِ 

سالم، �ب سحر، ص (صحيح مسلم، کتاب ال. يـَْفَعُل الشَّْىَء َوَما يـَْفَعُلهُ 

 )2189/5703، رقم 971

صلى هللا الرسول الكرمي به �ثر ، ودل على أن السحر حقيقةتديث احاأله هذ

أنه �ثري عويذة أيًضا. ولكن يف الوقت احلاضر ما يدعي كل صانع تعليه وسلم 

  سحري أو اجلن هو كذبة يف كثري من األحيان.
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 عراف الذي يدعي معرفة الغيبال

البعض أن لديهم معرفة �لغيب، والبعض ال يقول ذلك بوضوح، لكنهم  يدعي

يعطون انطباًعا �ن لديهم كل املعرفة عن املريض، ويطلق على هؤالء 

  . عراف�سم الاألشخاص 

ون التمائم واألعمال صنعثري من األحيان أن أولئك الذين يلوحظ يف ك لقد

 يعرفون كل شيء. لذلك، يبدأالسحرية حياولون إعطاء انطباع للزوار ��م 

مبلًغا جيًدا من املال. يف  موهلذا يدفعو� لسحريف االعتقاد �نه سيطرد االناس 

  هم.ر كملفريسة وال ينبغي ألحد أن يقع  نيعرافالهذا العصر، هؤالء الناس مثل 

 عقيدة الطحاوية:ال، كما يف عرافالجيوز تصديق  ال

يدعي شيئا خيالف الکتاب والسنة وإمجاع وال نصدق کاهنا وال عرافا، وال من "

 )21، ص 101(العقيدة الطحاوية، رقم العقيدة  "األمة.

 احلديث:جاء يف ، كما عرّافالب إىل ذهن يملأربعني يوًما صالة ال تُقبل 

26 َمْن أََتى   "   قَاَل َعْن َصِفيََّة، َعْن بـَْعِض، أَْزَواِج النَِّيبِّ ملسو هيلع هللا ىلص َعِن النَِّيبِّ ملسو هيلع هللا ىلص

َلًة  مسلم، کتاب صحيح (  .  " َعرَّافًا َفَسأََلُه َعْن َشْىٍء ملَْ تـُْقَبْل َلُه َصَالٌة أَْربَِعَني لَيـْ

، رقم 990السالم، �ب حترمي الکهانة و إتيان الکهان، ص 

2230/5821( 

27  قَاَل قـُْلُت َ� َرُسوَل ا�َِّ أُُمورًا ُكنَّا ، َعْن ُمَعاِويََة ْبِن احلََْكِم السَُّلِميِّ

قَاَل قـُْلُت ُكنَّا   .  " َفَال َ�ْتُوا اْلُكهَّانَ   " قَاَل   . َنْصنَـُعَها ِيف اْجلَاِهِليَِّة ُكنَّا َ�ِْيت اْلُكهَّاَن 

نَُّكْم َذاَك َشىْ   " قَاَل   . نـََتطَيـَّرُ  ُدُه َأَحدُُكْم ِيف نـَْفِسِه َفَال َيُصدَّ صحيح (  .  " ٌء جيَِ
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، رقم 989مسلم، کتاب السالم، �ب حترمي الکهانة و إتيان الکهان، ص 

2227/5813(  

28  عرافا أو ناهمن أتی کا"قال:  ملسو هيلع هللا ىلص هريرة، و احلسن عن النبی أيبعن 

(مسند أمحد، مسند أيب هريرة،  "أنزل علی دمحم.فر مبا ک فقد يقول مبا هفصدق

 )9536، رقم 331، ص 15ج 

ق كالمه، فإنه يصبح  وحبسب هذا احلديث، إذا ذهب املرء إىل عراف وصدّ 

  كافراً.

اليوم الذين يدعون الغيب مثل الكهنة عويذات هناك العديد من صانعي الت

�ميا�م. لذلك، جيب جتنب ذلك يؤمن الناس بكلما�م سيضر  ولفني، عراوال

 .والتصديق بكلما�م الذهاب إليهم

  قد جاء يف احلديث:

29  َعْن َعاِئَشَة، قَاَلْت قـُْلُت َ� َرُسوَل ا�َِّ ِإنَّ اْلُكهَّاَن َكانُوا ُحيَدِّثُونـََنا

ُّ فـَيَـْقِذفـَُها ِيف أُُذِن تِْلَك اْلَكِلَمُة احلَْقُّ َخيَْطُفَها اجلِْ  "  ِ�لشَّْىِء فـََنِجُدُه َحق�ا قَاَل  ينِّ

مسلم، کتاب السالم، �ب حترمي الکهانة صحيح َولِيِِّه َويَزِيُد ِفيَها ِمائََة َكْذبٍَة. (

  )2228/5816، رقم 989و إتيان الکهان، ص 

 إخراج اجلن

رجون اجلن، لكين ال أعرف كيف دعون أ�م خييعويذات التإن بعض صانعي 

عن الصحابة. وال أدري هل أثر حديث عنها، وال أي م، وال أجد أي و�رجخي
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شيئاً لذلك ال أستطيع أن أقول ذلك؛ أحد أم ال؟ ال اعرف سيطر على اجلن ي

  .هعن

 .اتفاصيلهب ا، وقد قرأ�ةديعقال هحديثاً حول هذ 29آ�ت و  4فهذه 



 

 بع والثالثونااملبحث الس

 زيارة القبور

  :ها، وفيما يلي تفاصيلةديعقاله حديثاً خبصوص هذ 44آية و  22سنذكر 

  ، فعاقبهم هللا:أنواع من الشركأربعة فيهم  شاعاألمم السابقة 

  ) عبادة غري هللا1(

  ) السجود لغري هللا2(

  ) االستعانة بغري هللا3(

  .حاجتهمقضي ي�نه غري هللا عن  داقعتاال) 4(

حبيث أشادوا يف �دئ األمر شرك النواع من وقد انتشرت ممارسة هذه األ

اداً تقاع هم املتوفني، مث بدأوا �لتدريج يف السجود أمامهم وعباد�مصلحاء

  اجا�م.حو�م يف ين��م يسمعو�م ويع

هم لطلب املساعدة يف أماموبدأوا يف السجود هلم متثاال صنعوا مث إ�م 

أن ال يغفر  . وهذا هو الشرك �� وهللاةهلآهكذا اعتقدوا ��م حاجا�م، و 

  .اً تدرجييالشرك قود� إىل تأموراً جنب نت نلذلك جيب أ؛ ُيشرك به
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 عادات غري املسلمني

 واطلب مث، وا متثاال لصلحائهمصنع��م  إذا فكرت يف عادات غري املسلمني

؛ سوف تصل إىل نتيجة مفادها أ�م كانوا عباد�مهم، مث بدأوا يف منون عال

  رجيياً يف الشرك.تلطخوا تد، مث صلحاءهمحيرتمون 

لكنهم يعبدون األصنام و ، "إيشور"اهلندوس أيًضا �له واحد يسمونه عتقد ي

األصنام اليت أن عتقدون يإ�م على الرغم من أ�م يؤمنون �يشور واحد. 

من الطني، لكنهم ة مصنوعا إ�م يعرفون أ� كابرهم،ألمتاثيل يصنعو�ا هي 

 ااألصنام، وأ�تلك يعتقدون أن أرواحهم أو أرواح آهلتهم وآهلا�م �يت إىل 

ن تعينو لهذا يعبدون هذه األصنام، ويس؛ فالقوة ملساعد�م استمع إليهم ولديهت

  رك.لش�، وهو ما يسميه اإلسالم �ا

 القبورعظيم عن ت هنى النبي 

، مهلأصناًما وا ، أو جعلبكبارهمن أيًضا و املسلمني ستعيأن  مكنن املموكان 

 بز�رة القبورمسح هلم ملسو هيلع هللا ىلص الرسول الكرمي رغم أن أمامهم، لذلك  وادسجو 

املوتى  واسأليأمام القبور، أال  واسجدأن ال ي، لكنه حذرهم مرارًا وتكرارًا أحيا�ً 

أمرهم أن ، وال تقام عليها بناية، بل الها مكاً� لالحتفو علجييف حوائجهم، وال 

  .فقط عليهم دعاءوالى املوتى بعد التحية علوا عودي
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 هو القرب؟ ما

القيامة �لقرب، سواء كان جسد امليت يف قيام الفرتة من الدفن إىل  وتسمى

، أو أكله حيوان. وتسمى هذه الفرتة أيًضا ، أو مغروقااألرض، أو حمرتقًا

 ربزخ، وهي مذكورة يف اآلية التالية:�ل

  1 أْرِجُعْوَن  َرِبّ  قَاَل  الَْمْوُت  ُم هُ َحّىتٰ اِذَا َجاَء اََحَد  ْ نَّ  �َّالَ  َتَرْکُت  ِفْيَما َصالِحاً  أَْعَمَل  لََعِ�ّ  اهَ اِ

ُ  وَ هُ  �َلَِمةٌ    )101-23:100المؤمنون  ةسور( ُيْبَعثُْوَن  َيْوِم  اِٰىل  ْرَزٌخ بَ  ْم هِ ائِ ّوَرَ  ِمْن  وَ  اهَ قَائِل

ه ختتلف عن أحوالبرزخ، هو يف هذه اآلية أن الوقت من املوت إىل القيامة 

  أحوال الدنيا.

 اآلخرةألهنا تذكر  ةزيارة القرب جائز

ذكرك �آلخرة واملوت فهو حسن، وإذا كانت ز�رة القرب تالقرب ز�رة  تإن كان

 وز. ويف هذه احلال ال جيكذلك، فهي ليست  ، أو مصدر دخلحتفالوامتعة 

 الذهاب إىل القرب، كما جاء يف األحاديث:

1  َُتُكْم َعْن زَِ�رَِة  " :َعِن اْبِن َمْسُعوٍد، َأنَّ َرُسوَل ا�َِّ ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ قَال ُكْنُت نـََهيـْ

نـَْيا َوتُذَكُِّر اآلِخرَةَ اْلُقُبوِر فـَُزوُروا اْلُقُبوَر فَِإنـََّها  ُد ِيف الدُّ (ابن ماجة، �ب ما   . " تـَُزّهِ

 )1571، رقم 223جاء يف ز�رة القبور، ص 

2  ِه فـََبَكى َوأَْبَكى َمْن َحْوَلُه َر أُّمِ َعْن َأِيب ُهرَيـْرََة، قَاَل زَاَر النَِّيبُّ ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ قـَبـْ

اْسَتْأَذْنُت َريبِّ ِيف َأْن َأْستَـْغِفَر َهلَا فـََلْم َ�َْذْن ِيل َواْسَتْأَذْنُت َريبِّ ِيف َأْن  "فـََقاَل: 
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َرَها فََأِذَن ِيل فـَُزوُروا اْلُقُبوَر فَِإنـََّها تُذَكِّرُُكُم اْلَمْوتَ  (ابن ماجة، �ب ما   .  " أَُزوَر قـَبـْ

  )1572، رقم 224جاء يف ز�رة قبور املشرکني، ص 

  يف هذه األحاديث ثالثة أمور:

  .نياحةال جيوز اللكن ) جيوز البكاء على القرب إذا شعر بذلك، و 1(

، ألن الرسول الكرمي ملسو هيلع هللا ىلص زار قرب أمه مرة واحدة يف أحيا�ً ) أن يزور القرب 2(

  .زور القبور أحيا�ً يوكان حياته، 

  .تفرجل) أن يزور املرء القرب ليذكر املوت، ال ل3(

، وهذا ال التسليةيف هذه األ�م يذهب كثري من الناس إىل األضرحة للرتفيه و 

  جيوز.

 القرب بسبعة رشوطجيوز زيارة 

  للمرء أن يذهب إىل القبور �ذه الشروط السبعة، ال بدو�ا:وز جي

 عبد غري اهللايال أ) 1(

 الشرط األول: أال يعبد غري هللا، كما جاء يف هذه اآل�ت:

  2 األنعام] ِ  ]6:56قُْل إِّينِ ُنِهيُت أَْن أَْعُبَد الَِّذيَن َتْدُعوَن ِمْن دُوِن اّ�َ

  3 ِ َّ  اَْن  أََمرَ  اِِن الُْحْکُم اِّالَ ِ�ّٰ يَّا اِّالَ  َتْعُبُدْوا ال  )12:40 يوسف سورة( هاِ

  4 فصلت] َ  ]41:14أَّالَ َتْعُبُدوا إِّالَ اّ�َ

  5 قُْل أََتْعُبُد ِ ًّ مَ  ْوَن ِمْن ُدْوِن اّ�ٰ  )5:76 المائدة سورة( ۔ّوََال نَْفعاً  ا َال َيْملُِک لَُحلْم َضرا
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  6 يَن ُحَنَفاَء [الب�نة َ ُمْخلِِصَني لَُه الّدِ  ]98:5َوَما أُِمُروا إِّالَ لَِيْعُبُدوا اّ�َ

  7 9:31إِلََه إِّالَ ُهو [التوبة َوَما أُِمُروا إِّالَ لَِيْعُبُدوا إِلًَها َواِحًدا َال[ 

هي عبادة هللا وحده، وأنه ال جيوز عبادة  ةالوحيد يف هذه اآل�ت الستمر األ

  غريه.

 أهل القرببستعني يال أ) 2(

اليت  من أهل القبور. فيما يلي بعض اآل�تون عطلب اليالشرط الثاين: أال 

 :تنهى عنها

  8 ََک َنْست يَّا َک َنْعُبُد َو اِ يَّا  ) 1:4ِعْنيَ (سورة فاتحة اِ

أنه جيب عليهم عبادة هللا وحده واالستعانة �� حلصر وقد جاء يف هذه اآلية �

طلب من يال و�ارا، ويُ فرائض على الألقل للمن اركعة  17حنن نصلي وحده. 

ال فمرة على األقل أن يصرح �نه يعبد هللا وحده ويسأل منه فقط؛  17املؤمن 

 وال جيوز االستعانة بغريه.جيوز عبادة غريه 

  9 َوالَِّذيَن َتْدُعوَن ِمْن دُونِِه َال َيْسَتِطيُعوَن َنْصَرُكْم َوَال أَْنُفَسُهْم َيْنُصُروَن

 ]7:197[األعراف 

  10) َتْدُعوَن إِْن ُكْ�ُتْم َصاِدِقَني ِ   ]41-6:40) بَْل إِيَّاهُ َتْدُعوَن [األنعام 40أَ�َْريَ اّ�َ

  11 ِا ِ ِ فَ  ّنَ الَْمَسحبِجَد ِ�ّٰ ً  َال َتْدُعْوا َمَع اّ�ٰ  )72:18 الجن سورة( اََحدا

  12 ِ لَُحلْم  ِعَبادٌ  اِّنَ الَِّذْيَن َتْدُعْوَن ِمْن ُدْوِن اّ�ٰ  )7:194 االعراف سورة( اَْمثَا

  13 35:13َوالَِّذيَن َتْدُعوَن ِمْن ُدونِِه َما َيْملُِكوَن ِمْن ِقْطِمٍري [فاطر[ 

  14 72:20قُْل إِنََّما أَْدُعو َرّيبِ َوَال أُْشِرُك بِِه أََحًدا [الجن[  
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أن على املرء أن يدعو هللا وحده، فال جيوز استدعاء  ةيف هذه اآل�ت السبع

غريه، وال جيوز االستعانة بغريه. لذلك، إذا ذهب املرء إىل قرب، فال يستعني 

قرب نيب أو ويل. واليوم يذهب كثري من الناس إىل األضرحة  وهولو بغري هللا، 

ال جيوز، ألن هللا وحده هو صاحب هذا واملقابر طلبا للنجدة من أهل القبور، 

  .ستعاناملهو العطاء و 

 الستعانةابحث احلادي عشر "اطلع على التفاصيل الكاملة هلذا املوضوع يف امل

  .وحده" ��

 سجد القربيال أ) 3(

 ، كما يقول القرآن:الثالث: عدم السجود أمام القربط الشر 

  15 ِ ْمِس َو َال لِلَْقَمِر َو اْسُجُدْوا ِ�ّٰ َ َتْسُجُدْوا لِلّشَ  فصلت سورة( ّنَ هُ َخلَقَ  الَِّذْی  ال

41:137( 

  16 ِ  )53:62 النجم سورة( َواْعُبُدْوا فَأْْسُجُدْوا ِ�ّٰ

3  ََْعْن َعاِئَشَة ـ رضى هللا عنها ـ قَاَلْت قَاَل َرُسوُل ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِيف َمَرِضِه الَِّذي مل

  .  " َلَعَن ا�َُّ اْليَـُهوَد َوالنََّصاَرى، اختََُّذوا قـُُبوَر أَنِْبَيائِِهْم َمَساِجَد   "  يـَُقْم ِمْنُه 

و أيب بکر وعمر، ص ملسو هيلع هللا ىلص بی (صحيح البخاري، �ب ما جاء يف قرب الن

  )1390، رقم 223

 قد جاء يف هذا احلديث أنه ال جيوز جعل القرب مكا�ً للعبادة.ف
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4  ُْعُت َأَ� َمْرَثٍد اْلَغَنِويَّ، يـَُقوُل قَاَل َرس وُل ا�َِّ َواثَِلَة ْبَن اَألْسَقِع، يـَُقوُل مسَِ

َهاَال َجتِْلُسوا َعَلى  " :ملسو هيلع هللا ىلص (أبو داؤد، کتاب اجلنائز، �ب  .  " اْلُقُبوِر َوَال ُتَصلُّوا إِلَيـْ

  )3229رقم  471يف کراهية القعود علی القرب، ص 

عن  ي، فنهمسجوداً حىت ال يعترب الناس القرب ُمنعنا من الصالة إىل القرب 

 لقرب؟لكيف جيوز السجود ، فلقربلالصالة مواجهة 

ريََة فـَرَأَيـْتـُُهْم َيْسُجُدوَن ِلَمْرُزَ�ٍن َهلُْم فـَُقْلُت َعْن قـَْيِس ْبِن َسْعٍد، قَ 
اَل أَتـَْيُت احلِْ

 َرُسوُل ا�َِّ َأَحقُّ َأْن ُيْسَجَد َلُه قَاَل فَأَتـَْيُت النَِّيبَّ ملسو هيلع هللا ىلص فـَُقْلُت ِإّينِ أَتـَْيُت احلِْريَةَ 

  " قَاَل   . فَأَْنَت َ� َرُسوَل ا�َِّ َأَحقُّ َأْن َنْسُجَد َلَك فـَرَأَيـْتـُُهْم َيْسُجُدوَن ِلَمْرُزَ�ٍن َهلُْم 

َفَال تـَْفَعُلوا   " قَاَل   . قَاَل قـُْلُت َال   .   " أَرَأَْيَت َلْو َمَرْرَت ِبَقْربِي َأُكْنَت َتْسُجُد َلُه 

ْن َيْسُجْدَن َألْزَواِجِهنَّ ِلَما َلْو ُكْنُت آِمرًا َأَحًدا َأْن َيْسُجَد َألَحٍد َألَمْرُت النَِّساَء أَ 

ُ َهلُْم َعَلْيِهنَّ ِمَن احلَْقِّ  (أبو داؤد، کتاب النکاح، �ب يف حق الزوج   . " َجَعَل ا�َّ

؛ ابن ماجة، کتاب النکاح، �ب حق 2140، رقم 309علی املرأة، ص 

  )1853، رقم 265الزوج علی املرأة، ص 

ا�اورين (القائمني على القبور) جبعل  يف الوقت احلاضر، يقوم العديد من

صاحب الزائرين يسجدون أمام القرب وهدفهم هو جعله بطريقة ما من أتباع 

  .والتحائف القرب حىت يتمكن من تلقي اهلدا�

 ) جيب عىل املرأة أن تكون حمجبة 4(

 ، كما جاء يف احلديث واآلية القرآنية:الرابع: أن ترتدي املرأة احلجاب الشرط
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5 صلى هللا  هللا رسول هعن عائشة قالت، کنت أدخل بييت الذي دفن في

 معهم عمر دفن فلما أيب، و زوجي إمنا: فأقول ثويب فأضع وأيب، عليه وسلم

. (مسند أمحد، �ب عمر من حياء ثيايب علی مشدودة أ� إال دخلت ما فوهللا

  )25132، رقم 288، ص 7حديث السيدة عائشة، ج 

  17 لِلُْمْؤِمَناِت َيْغُضْضَن ِمْن أَبَْصاِرِهّنَ َوَيْحَفْظَن فُُروَجُهّنَ َوَال ُيْبِديَن ِزيَ�َتُهّنَ َوقُْل

لَْيْضِربَْن بُِخُمِرِهّنَ �ََ� ُجُيوبِِهّنَ َوَال ُيْبِديَن ِزيَ�َتُهّنَ إِّالَ لُِبُعولَِتِهّنَ   أَْو إِّالَ َما َظَهَر ِمْنَها َو

نِِهّنَ أَْو بَِين َآبَائِِهّنَ أَْو َآبَ  نِِهّنَ أَْو بَِين إِْخَوا  اِء بُُعولَِتِهّنَ أَْو أَبَْنائِِهّنَ أَْو أَبَْناِء بُُعولَِتِهّنَ أَْو إِْخَوا

َجاِل  ْربَِة ِمَن الّرِ تِِهّنَ أَْو نَِسحبئِِهّنَ أَْو َما َملََجلْت أَْيَماُنُهّنَ أَِو الّتَابِِعَني �َْريِ أُوِيل اْإلِ   أَوِ أََخَوا

َسحبِء َوَال َيْضِربَْن بِأَْرُجلِِهّنَ لُِيْعلََم َما ُيْخِفَني ِمْن  ْفِل الَِّذيَن لَْم َيْظَهُروا �ََ� َعْوَراِت الّ�ِ  الّطِ

ِ َجِميًعا أَيَُّها الُْمْؤِمُنوَن لََعلَُّجلْم ُتْفلُِحوَن    )24:31 النور سورة( .ِزيَ�ِتِهّنَ َوُتوبُوا إَِىل اّ�َ

 أن تظهر زينتها ألحد.وز هلا أن املرأة ال جيهذه اآلية  يف

  18  َج الَْجاِهلِّيَِة اْألُوَىل  )33:33 االحزاب سورة(َوقَْرَن ِيف بُُيوتُِكّنَ َوَال َتَربَّْجَن َتَربُّ

6  ََعِن النَِّيبِّ ملسو هيلع هللا ىلص قَال ، اْسَتْشَرفـََها  اْلَمْرأَُة َعْورٌَة فَِإَذا َخَرَجتِ " :َعْن َعْبِد ا�َِّ

(سنن الرتمذي، �ب استشراف الشيطان املرأة إذا خرجت، ص   .  " الشَّْيطَانُ 

  )1173، رقم 284

يف هذا احلديث أنه عندما خترج املرأة �لزينة، فإن الشيطان جيذب الناس للنظر 

  إىل املرأة.

 هم، كما جاء يف اآلية:بصار أن يغضوا أأيضاً  كما أُمر الرجال  

  19 َُبَْصارِ  ِمْن  َيْغُضْوا ◌ِْمِنْنيَ ْٔل لِلُْموق َْزٰ�  ذَالَِک  ْم هُ فُُرْوجَ  َيْحَفُظْوا وَ  ّنَ هِ ا  سورة( ْم هُ لَ  ا

  )24:30 النور
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الرجال أن يغضوا أعينهم، فكيف ُيسمح للنساء �جلري هللا ، أمر يف هذه اآلية

  األضرحة؟إىل بال حجاب 

  ةحيانتنب الأن جي) 5(

ضرب تصرخ بصوت عال وال تنوح على القرب، أي ال تالشرط اخلامس: أال 

 :ه األعمالعلى الصدر واخلدود، فقد حرمت األحاديث هذ

7  قَاَل: قَاَل َرُسوُل ا�َِّ ـ ملسو هيلع هللا ىلص ، لَْيَس ِمنَّا َمْن َشقَّ اْجلُُيوَب  "  :َعْن َعْبِد ا�َِّ

(ابن ماجة، �ب ما جاء عن �ی   . " ِبَدْعَوى اْجلَاِهِليَّةِ  َوَضَرَب اْخلُُدوَد َوَدَعا

  )1584، رقم 225ضرب اخلدود و شق اجليوب، ص 

8  أََ� بَرِيٌء ِممَّْن َحَلَق   "  أَنَّ َرُسوَل ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل  ․․․َلمَّا ثـَُقَل أَبُو ُموَسى

ما جاء عن �ی ضرب اخلدود و شق  (ابن ماجة، �ب  . " َوَسَلَق َوَخَرقَ 

؛ صحيح مسلم، کتاب اإلميان، �ب حترمي 1586، رقم 225اجليوب، ص 

   )103/285، رقم 58ضرب اخلدود، ص 

9  ََِّال َوَلِكْن نـََهْيُت َعْن َصْوتـَْنيِ َأْمحََقْنيِ  "  قَاَل ...  َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد ا�

(سنن   .  " َبٍة َمخِْش ُوُجوٍه َوَشقِّ ُجُيوٍب َوَرنَِّة َشْيطَاٍن فَاِجَرْيِن َصْوٍت ِعْنَد ُمِصي

الرتمذي، کتاب اجلنائز، �ب ما جاء يف الرخصة يف البکاء علی امليت، ص 

  )1005، رقم 243

بعض الناس  نوح ال أدري ملاذا ياية، النحعن نع منعا �� متديث احاأله هذ

  .احلرام كثرياً مبناسبة حمرم

  .األربعنيو بحث الواحد بقية التفاصيل يف املانظر 
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 هلم ) يسلم عىل أهل القرب ويدعو6(

عة عند القرب. شرو غري املتجنب اخلرافات والنشاطات اليالشرط السادس: 

أجر هم عطيويستغفر عنهم ي، و ميدعو هلر، و و القبم أهل سلّ ينبغي للمرء أن يو 

فكر لمرء أن يتذكر املوت ويكما ينبغي ل،  من العبادات ذلكغري تالوة القرآن و 

ة �بتقرب. ومثل هذه األفعال الأنه يف يوم من األ�م سيذوق املوت وسيدفن يف 

   من األحاديث.

 وهذه أحاديث يف حتية املوتى واالستغفار هلم:

10  َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل َمرَّ َرُسوُل ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص بُِقُبوِر اْلَمِديَنِة فَأَقْـَبَل َعَلْيِهْم

السََّالُم َعَلْيُكْم َ� أَْهَل اْلُقُبوِر يـَْغِفُر ا�َُّ لََنا َوَلُكْم أَنـُْتْم َسَلُفَنا   "  ِبَوْجِهِه فـََقاَل 

(سنن الرتمذي، کتاب اجلنائز، �ب ما يقول الرجل إذا دخل   .  " َوَحنُْن ِ�ألَثَرِ 

  )1053، رقم 254املقابر، ص 

11  َلتـَُها ِمْن   -َعْن َعاِئَشَة، أَنـََّها قَاَلْت َكاَن َرُسوُل ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص ُكلََّما َكاَن لَيـْ

السََّالُم َعَلْيُكْم َداَر  " ْيِل ِإَىل اْلَبِقيِع فـَيَـُقوُل َخيْرُُج ِمْن آِخِر اللَّ  -َرُسوِل ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص 

قـَْوٍم ُمْؤِمِنَني َوأََ�ُكْم َما تُوَعُدوَن َغًدا ُمَؤجَُّلوَن َوِإ�َّ ِإْن َشاَء ا�َُّ ِبُكْم َالِحُقوَن 

ب ما يقال (صحيح مسلم،کتاب اجلنائز، �  .  " اللَُّهمَّ اْغِفْر َألْهِل بَِقيِع اْلَغْرَقِد 

  )974/2255 رقم ،392 ص ا،هلهعند دخول القبور و الدعاء أل

أحدمها كيفية حتية أهل القبور، واآلخر  :أمران هذين احلديثنيذُكر يف 

  االستغفار هلم.
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 ستغفر ألهل القبورأن ي) 7(

 احلديث: يفاألمر السابع: االستغفار ملن يف القبور كما 

12  َعْن ُعْثَماَن ْبِن َعفَّاَن، قَاَل َكاَن النَِّيبُّ ملسو هيلع هللا ىلص ِإَذا فـَرََغ ِمْن َدْفِن اْلَميِِّت

(أبو   .  " اْستَـْغِفُروا َألِخيُكْم َوَسُلوا َلُه التـَّْثِبيَت فَِإنَُّه اآلَن ُيْسَألُ   "  َوَقَف َعَلْيِه فـََقاَل 

ار عند القرب للميت يف وقت االنصراف، داؤد، کتاب اجلنائز، �ب االستغف

  )3221، رقم 470ص 

13  ْعُت َعاِئَشَة، ُحتَدُِّث فـََقاَلْت َد ْبَن قـَْيٍس، يـَُقوُل مسَِ فـََقاَل ِإنَّ ... ُحمَمَّ

ُل َهلُْم َ� قَاَلْت قـُْلُت َكْيَف أَُقو   .   " َربََّك َ�ُْمُرَك َأْن َ�ِْيتَ أَْهَل اْلَبِقيِع فـََتْستَـْغِفَر َهلُْم 

ُقوِيل السََّالُم َعَلى أَْهِل الدَِّ�ِر ِمَن اْلُمْؤِمِنَني َواْلُمْسِلِمَني َويـَْرَحُم   " َرُسوَل ا�َِّ قَاَل 

(صحيح   .  " ا�َُّ اْلُمْستَـْقِدِمَني ِمنَّا َواْلُمْسَتْأِخرِيَن َوِإ�َّ ِإْن َشاَء ا�َُّ ِبُكْم َلَالِحُقوَن 

 ص ا،هلهاجلنائز، �ب ما يقال عند دخول القبور و الدعاء أل مسلم، کتاب

  )974/2256 رقم ،392

14  َلتـَُها ِمْن   -َعْن َعاِئَشَة، أَنـََّها قَاَلْت َكاَن َرُسوُل ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص ُكلََّما َكاَن لَيـْ

السََّالُم َعَلْيُكْم َداَر   " ِإَىل اْلَبِقيِع فـَيَـُقوُل  َخيْرُُج ِمْن آِخِر اللَّْيلِ  -َرُسوِل ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص 

قـَْوٍم ُمْؤِمِنَني َوأََ�ُكْم َما تُوَعُدوَن َغًدا ُمَؤجَُّلوَن َوِإ�َّ ِإْن َشاَء ا�َُّ ِبُكْم َالِحُقوَن 

ا يقال (صحيح مسلم، کتاب اجلنائز، �ب م  .  " اللَُّهمَّ اْغِفْر َألْهِل بَِقيِع اْلَغْرَقِد 

  )974/2255، رقم 392 ص ا،هلهعند دخول القبور و الدعاء أل

  وقد ورد يف هذه األحاديث أن على املرء أن يستغفر للميت.
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 عند السالم قربجيوز مواجهة ال

 ، كما يف احلديث:هقرب مواجهة القرب، ميكنك صاحب على سّلم إذا أردت أن ت

15  َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل َمرَّ َرُسوُل ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص بُِقُبوِر اْلَمِديَنِة فَأَقْـَبَل َعَلْيِهْم

السََّالُم َعَلْيُكْم َ� أَْهَل اْلُقُبوِر يـَْغِفُر ا�َُّ لََنا َوَلُكْم أَنـُْتْم َسَلُفَنا   "  ِبَوْجِهِه فـََقاَل 

(سنن الرتمذي، کتاب اجلنائز، �ب ما يقول الرجل إذا دخل   .  " َوَحنُْن ِ�ألَثَرِ 

  )1053، رقم 254املقابر، ص 

إىل قبور أهل املدينة قبل بوجهه وقد ورد يف هذا احلديث أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص كان ي

  يسلم عليهم.و 

 القربإىل س ولعند اجلالقبلة استقبال 

فعليك أن يكون وجهك حنو إذا كان عليك اجللوس �لقرب من القبور، 

 احلديث:فقد جاء يف القبلة، حىت ال يظن أحد أنك تسأل من القرب. 

16  َعِن اْلبَـرَاِء ْبِن َعاِزٍب، قَاَل َخَرْجَنا َمَع َرُسوِل ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِيف َجَنازَِة َرُجٍل

َنا ِإَىل اْلَقْربِ َوملَْ يـُْلحَ  َلِة ِمَن األَْنَصاِر فَانـْتَـَهيـْ ْد بـَْعُد َفَجَلَس النَِّيبُّ ملسو هيلع هللا ىلص ُمْستَـْقِبَل اْلِقبـْ

(أبو داؤد، کتاب اجلنائز، �ب کيف جيلس عند القرب، ص   . َوَجَلْسَنا َمَعهُ 

  )3212، رقم 469

  بل القبلة.قستقرب معند اليف هذا احلديث أن الرسول الكرمي ملسو هيلع هللا ىلص جلس 
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 يف عامة األحوال روالقبزيارة للنساء جيوز ال 

، وتنوح يف األحوال العادية، ال جيوز للمرأة أن تذهب إىل القرب، أل�ا تبكي

وتقوم �عمال خمالفة للشريعة. ومع ذلك، وبسبب بعض األحاديث األخرى، 

هلم بعض العلماء �لذهاب أحياً� إىل القرب �لشروط السبعة املذكورة أذن فقد 

  أعاله.

 :للقرب املرأةاملتعلقة بنهي ز�رة ديث احه هي األهذ

17  ،َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: َلَعَن َرُسوُل ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص ُزوَّارَاِت اْلُقُبوِر. (ابن ماجة

  )1575، رقم �224ب َما َجاَء ِيف النـَّْهِى َعْن زَِ�رَِة النَِّساِء اْلُقُبوَر، ص 

18  َِلَعَن َرُسوُل ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص زَائِرَاِت اْلُقُبوِر َواْلُمتَِّخِذيَن   : َعبَّاٍس، قَاَل  َعِن اْبن

َها اْلَمَساِجَد َوالسُّرَُج  (سنن الرتمذي، کتاب الصالة، �ب ما جاء يف    . َعَليـْ

؛ سنن النسائی،  320، رقم 88کراهية أن يتخذ علی القرب مسجدا، ص 

، رقم 286، �ب التغليظ يف اختاذ السرج علی القبور، ص کتاب اجلنائز

2045 ( 

ن النيب ملسو هيلع هللا ىلص لعن زائرات القرب، فال يصح أن تذهب املرأة أ نياحلديثين ويف هذ

لنساء لز�رة لنعم، أحياً� يكون هناك جمال  إىل القرب يف األحوال العادية.

 القبور، كما جاء يف األحاديث التالية:

19 ماجة ابن سنن. (اْلُقُبور زَِ�رَةِ  ِيف  َرخَّصَ ملسو هيلع هللا ىلص  هللا رسول أن ةعن عائش ،

 )1570، رقم 223 ص القبور، ز�رة يف ماجاء �ب

 جائز.فإنه هذا احلديث يدل على أ�ا إذا كانت تزورها بني احلني واآلخر 
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 20  َقْد ُكْنُت  " :أَبِيِه، قَاَل قَاَل َرُسوُل ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلصَعْن ُسَلْيَماَن ْبِن بـَُرْيَدَة، َعْن

ِه فـَُزوُروَها فَِإنـََّها تُذَكِّرُ  ُتُكْم َعْن زَِ�رَِة اْلُقُبوِر فـََقْد أُِذَن ِلُمَحمٍَّد ِيف زَِ�رَِة قـَْربِ أُّمِ  نـََهيـْ

خصة يف ز�رة القبور، (الرتمذي، کتاب اجلنائز، �ب ما جاء يف الر    .  " اآلِخرَةَ 

 )1054، رقم 254ص 

21  عبد الرَّْمحَن بن أيب بكر �حلبشي َ
َعْن اْبِن َأِيب ُمَلْيَكَة قَاَل: َلمَّا تـُُوّيفِ

َر َعْبِد الرَّْمحَِن ْبِن َأِيب  َة َفُدِفَن ِ�َا فـََلمَّا َقِدَمْت َعاِئَشُة أََتْت قـَبـْ قَاَل َفُحِمَل ِإَىل َمكَّ

رتمذي، کتاب اجلنائز، �ب ما جاء يف الرخصة يف ز�رة القبور، ص (ال َبْكٍر.

 )1055، رقم 255

هذه األحاديث أنه ميكن للمرأة أيًضا أن تذهب إىل القرب من حني تبني من ت

  آلخر.

 بناء عىل القربالهني 

  أن يبين على القرب بناء، كما جاء يف احلديث:وز جيال 

22 َها َعْن َجاِبٍر، قَاَل نـََهى ا لنَِّيبُّ ملسو هيلع هللا ىلص َأْن ُجتَصََّص اْلُقُبوُر َوَأْن يُْكَتَب َعَليـْ

َها َوَأْن تُوطَأَ  َىن َعَليـْ (الرتمذي، کتاب اجلنائز، �ب َما َجاَء ِيف َكرَاِهَيِة   . َوأَْن يـُبـْ

َها، ص  ما ؛ ابن ماجة، �ب 1052، رقم 254َجتِْصيِص اْلُقُبوِر َواْلِكَتابَِة َعَليـْ

، رقم 222جاء يف النهي عن البناء علی القبور و الکتابة عليها، ص 

1562( 
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23  ُر َوَأْن يـُْقَعَد َعَلْيِه َعْن َجاِبٍر، قَاَل نـََهى َرُسوُل ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص َأْن ُجيَصََّص اْلَقبـْ

َجتِْصيِص اْلَقْربِ،  (صحيح مسلم، کتاب اجلنائز، �ب النـَّْهِى َعنْ   َوأَْن يـُبـَْىن َعَلْيِه.

 )970/2245، رقم 390، ص  َواْلِبَناِء، َعَلْيهِ 

23  َِىن َعَلى اْلَقْرب (ابن ماجة،   . َعْن َأِيب َسِعيٍد، َأنَّ النَِّيبَّ ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ نـََهى َأْن يـُبـْ

، رقم �222ب ما جاء يف النهي عن البناء علی القبور و الکتابة عليها، ص 

1564( 

  بناء على القرب ممنوع.الاألحاديث الثالثة أن يف هذه 

  القبور اء علىبنالحجة 

بناء فوق القرب لتالوة القرآن، أو الصالة على امليت، ال يقول البعض: جيوز

  هذا ليس بصحيح؛وهلذا يستشهدون �قوال بعض الشيوخ. لكن 

  كحجة.منعا ��، فال يصح تقدمي رأي الشيخ  ه احلديث منعألن ) 1(

 يستعملونهقراءة القرآن، و ل يالً قليستخدم الناس البناء ) يف هذه األ�م، 2(

ميكنك مشاهدة الكثري من هذه و . واخلرافات األخرى ودق الطبولغناء لكثرياً ل

  على اإلنرتنت.ناظر امل

 تقع، مثل الشعوب السابقة، يفأيضاً سهذه األمة النيب ملسو هيلع هللا ىلص أن أدرك ) لقد 3(

 ةضاءإة بناء أي مبىن فوق القبور و حلذلك حرم بصراغري إسالمية؛ أعمال 

  الشموع عليها.
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 ؟ملاذا توجد قبة فوق قرب الرسول 

فوق قرب الرسول الكرمي بناء ، ال ينبغي أن يكون هناك احلديث السابقوفق 

   ؟فلماذا هو كذلك ،ملسو هيلع هللا ىلص

، فكان �عائشة  ةسيدالكان يف غرفة ) ملسو هيلع هللا ىلصالشريف (أول شيء أن قربه 

إليه  ونقدميالناس كان ، وبقي هذا لسنوات طويلة.  ىف ذلك الوقتبناء فوقه 

، وكانوا يريدون الذهاب إىل القرب، بينما بدأ بعض من أحناء العامل اإلسالمي

طرق ال ي يف التقاط الرتبة من هناك، لذلك مت بناء جدار حول القرب حىت لناسا

  الناس إىل الداخل وال يرتكبون أي فعل من هذا القبيل.

م يف عهد السلطان نور الدين 1162هـ / 557بعد وقع حادث عام  فيما

وحاولوا تدنيسه، ملسو هيلع هللا ىلص زنكي، حيث قام بعض اليهود بنفق قرب الرسول الكرمي 

قاعدة زجاجية قوية حول القرب حىت ال يتمكن أحد  اءبنب زنكي فقام نور الدين

  القرب.داخل من الوصول إىل 

ـ ـه678عام دار ، قام السلطان سيف الدين قالوون �صالح اجلبعد ذلكو 

كون حمفوظًا من ، وبىن سقفًا ليم، وأقام سورًا خشبًيا قوً� حول القرب1279

مت بناء جدار ، عذروبسبب هذا ال .دخلهاألعلى وال يستطيع أحد أن ي

  . ملسو هيلع هللا ىلصقرب الرسول الكرمي  حولوسقف من اخلشب 

اجلدار من اخلشب يف ذلك الوقت، فاندلع حريق هائل يف هذا املبىن عام  كان

جر ببنائه �آلقايتباي م، وبسببه قام السلطان املصري 1481هـ / 886

تم طالء املبىن �لوان كان ي ،ذلك الوقتمن واحلجارة وشيد فوقه قبة قوية. 
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مود بن عبد السلطان حمطالها م 1837هـ / 1253يف عام ، لكن عادية

  ، وال يزال هذا اللون مستمراً حىت يومنا هذا.احلميد �للون األخضر

 سيد�أبو بكر و  سيد� ي، فإن قرب الرسول الكرمي ملسو هيلع هللا ىلص وقربَ على احلديث بناء

 فاظ، ولكن من أجل احلاحلصىو لت مغطاة �لرتبة عمر رضي هللا عنهما ما زا

  .بعد منهاعلى السقف و من الناس مت بناء اجلدار 

 الرسول الكرمي مغطى �لرتاب، كما جاء يف احلديث: قرب

24  َِعِن اْلَقاِسِم، قَاَل َدَخْلُت َعَلى َعاِئَشَة فـَُقْلُت َ� أُمَّْه اْكِشِفي ِيل َعْن قـَْرب

النَِّيبِّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَصاِحبَـْيِه رضى هللا عنهما َفَكَشَفْت ِيل َعْن َثالَثَِة قـُُبوٍر َال ُمْشرَِفٍة َوَال 

(أبو داؤد، کتاب اجلنائز، �ب يف . ِة اْحلَْمرَاءِ َالِطَئٍة َمْبطُوَحٍة بَِبْطَحاِء اْلَعْرصَ 

  )3220، رقم 470تسوية القرب، ص 

يف هذا احلديث أن احلصى احلمراء كانت ملقاة على قرب الرسول الكرمي صلى 

هللا عليه وسلم. لذلك فهذه حالة خاصة مع النيب ملسو هيلع هللا ىلص، وال ينبغي للمرء أن 

ىل البناء حول قرب الرسول شارة إ�إلبور أخرى جيادل يف بناء قباب على ق

  .ملسو هيلع هللا ىلص الكرمي

 القرب عالياجعل يكره 

 ال يصح رفع القرب عالياً، كما جاء يف احلديث:كذلك 

25  َعْن َأِيب اْهلَيَّاِج اَألَسِديِّ قَاَل قَاَل ِيل َعِليُّ ْبُن َأِيب طَاِلٍب َأالَّ أَبـَْعُثَك

رًا ُمْشرِفًا َعَلى َما بـَعَ  َثِين َعَلْيِه َرُسوُل ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص َأْن َال َتدََع ِمتْثَاًال ِإالَّ َطَمْسَتُه َوَال قـَبـْ
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(صحيح مسلم، کتاب اجلنائز، �ب األمر بتسوية القرب، ص   . ِإالَّ َسوَّيـَْتهُ 

  )969/2243، رقم 389

القرب إشراف ، فال يصح وقد نص يف هذا احلديث على تسوية القرب العايل

  ورفعه.

وقد قال بعض الناس أن هذا األمر كان لتسوية قرب الكافرين، ولكن هذا 

التفسري غري صحيح، ألنه مل يرد ذكر خصوصية القرب يف هذا احلديث، لذلك 

  تسري هذه القاعدة على مجيع القبور.

 يكره بناء مسجد حول القرب

 جاء يف احلديث:فقد 

26  َلَعَن َرُسوُل ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص زَائِرَاِت اْلُقُبوِر َواْلُمتَِّخِذيَن   : َعبَّاٍس، قَاَل َعِن اْبِن

َها اْلَمَساِجَد َوالسُّرَُج  (سنن الرتمذي، کتاب الصالة، �ب ما جاء يف    . َعَليـْ

؛ سنن النسائی،  320، رقم 88کراهية أن يتخذ علی القرب مسجدا، ص 

، رقم �286ب التغليظ يف اختاذ السرج علی القبور، ص کتاب اجلنائز، 

2045 ( 

27  َعْن َعاِئَشَة، أَنَّ أُمَّ َسَلَمَة، ذََكَرْت ِلَرُسوِل ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص َكِنيَسًة رَأَتْـَها ِ�َْرِض

َوِر، فـََقاَل َرُسوُل ا�َِّ اْحلََبَشِة يـَُقاُل َهلَا َمارِيَُة، َفذََكَرْت َلُه َما رََأْت ِفيَها ِمَن الصُّ 

أُولَِئَك قـَْوٌم ِإَذا َماَت ِفيِهُم اْلَعْبُد الصَّاِلُح ـ أَِو الرَُّجُل الصَّاِلُح ـ بـَنَـْوا َعَلى  "ملسو هيلع هللا ىلص 

(صحيح   .  " قـَْربِِه َمْسِجًدا، َوَصوَُّروا ِفيِه تِْلَك الصَُّوَر، أُولَِئَك ِشرَاُر اْخلَْلِق ِعْنَد ا�َِّ 

  )434، رقم 75البخاري، کتاب الصالة، �ب الصالة يف البيعة، ص 
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  ر.و قرب القبيكره سجد املبناء أن يف هذه األحاديث 

 يكره أن ييضء املصباح عىل القرب

 جاء يف احلديث:فقد 

28  اْلُقُبوِر َواْلُمتَِّخِذيَن َلَعَن َرُسوُل ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص زَائِرَاِت   : َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل

َها اْلَمَساِجَد َوالسُّرَُج  (سنن الرتمذي، کتاب الصالة، �ب ما جاء يف    . َعَليـْ

؛ سنن النسائی،  320، رقم 88کراهية أن يتخذ علی القرب مسجدا، ص 

، رقم 286کتاب اجلنائز، �ب التغليظ يف اختاذ السرج علی القبور، ص 

2045 ( 

29  َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل َلَعَن َرُسوُل ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص زَائِرَاِت اْلُقُبوِر َواْلُمتَِّخِذيَن

َها اْلَمَساِجَد َوالسُّرُجَ  (أبو داؤد، کتاب اجلنائز، �ب يف ز�رة النساء   . َعَليـْ

 ) 3236، رقم 472القبور، ص 

على القبور امللونة املصابيح  ةضاءإاختاذ السرج والشموع و يف الوقت احلاضر، 

  . الثوابعمل الناس ويعتربها شائعة جداً 

 رووضع الزهور عىل القب

، إ�ا مل يقم الرسول الكرمي أو أصحابه بوضع الزهور على أي قرب. يف الواقع

الزهور على أصنامهم إلرضائهم؛ لذلك ال  ونضعفإ�م يطريقة غري املسلمني 

  املسلمني.أن نتبع طريق غري وز جي

 ذا احلديث للدفاع عن وضع الزهور على القرب:�بعض الناس ل يستد
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30  َ�ِن َرْيِن يـَُعذَّ َعِن اْبِن َعبَّاٍس رضى هللا عنهما َعِن النَِّيبِّ ملسو هيلع هللا ىلص أَنَُّه َمرَّ بَِقبـْ

َ�ِن ِيف َكِبٍري أَ   " فـََقاَل  َ�ِن َوَما يـَُعذَّ مَّا َأَحُدُمهَا َفَكاَن َال َيْسَتِرتُ ِمَن إِنـَُّهَما لَيُـَعذَّ

ُمثَّ َأَخَذ َجرِيَدًة َرْطَبًة َفَشقََّها   .  " اْلبَـْوِل، َوأَمَّا اآلَخُر َفَكاَن َميِْشي ِ�لنَِّميَمِة 

، ِملَ َصنَـْعَت   . بِِنْصَفْنيِ، ُمثَّ َغَرَز ِيف ُكلِّ قـَْربٍ َواِحَدةً  َهَذا فـََقاَل فـََقاُلوا َ� َرُسوَل ا�َِّ

َبَسا   "  ُهَما َما ملَْ يـَيـْ (صحيح البخاري، کتاب اجلنائز، �ب   .  " َلَعلَُّه َأْن ُخيَفََّف َعنـْ

  )1361، رقم 218اجلريدة علی القرب، ص 

نخيل على القرب حتسبا لتقليل جريدة الوضع النيب ملسو هيلع هللا ىلص أن يف هذا احلديث 

ذا احلديث ستدلون �يم هفشدة العذاب الذي يصيب اإلنسان يف القرب. 

  جبواز وضع الزهور على القبور.

لكن املهم أن نالحظ أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص فعل ذلك مرة واحدة فقط، فيحتمل أن 

الزهور على العقوبة خففت بربكته، فكيف نقول إن العذاب سيقل إذا وضعنا 

  القرب.

نخيل وحنن نضع الزهور، وهو يشبه طريقة غري جريدة الالنيب ملسو هيلع هللا ىلص ز مث غر 

  االمتناع عنه.ب املسلمني يف وضع الزهور على أصنامهم. لذلك جي

من هذا  على القرب، بل أصبحفقط واحد زهر وضع ييف الوقت احلاضر، ال 

  هذه املمارسة!خطورة ، لذا انظروا مدى راحبة وجعلوها جتارة ينأعمال ا�اور 
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 بائغرالفتوى 

الفتوى غري صحيح؛  ا، ولكن هذعن هذا الصددبعض الناس يقدمون فتوى 

، ومل "بئغرااملسمى بـــــ"الوى اهلندية من كتاب ايف الفت قلألن هذ الفتوى نُ 

 ي:ما يلك  ودليل قاطع. وهقدم ي

وإن تصدق بقيمة الورد کان أحسن   وضع الورد والر�حني علی القبور حسن"

 يف عشر سادس الباب الکراهية، کتاب ندية،(الفتاوی اهل "کذا يف الغرائب.

  )351 ص ، 5 ج القبور، ز�رة

ي دليل ومل يتم اقتباسها من أي مصدر مهم، �مها عهذه الفتوى مل يتم د

 عملال اهذو�لتايل فهي غري مقبولة، خاصة يف الوقت احلاضر عندما أصبح 

  جتارة كبرية.

 كتب عىل القبوريُ أن  نبغيي ال

31 ابن. (شیء القرب علی يکتب أن  ملسو هيلع هللا ىلصعن جابر قال �ی رسول هللا 

�ب ما جاء يف النهی عن البناء علی القبور و الکتابة عليها، ص  ماجة،

 ) 1563، رقم 222

  يف هذا احلديث �ي عن الكتابة على القرب.
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 احلجر كرمز عىل القرب ُيسمح بوضع

فالن، ابن إلظهار أنه قرب فالن  ومع ذلك جيوز وضع احلجر كرمز على القرب

 ولكن ال ينبغي جعله ممارسة شائعة. والدليل على ذلك احلديث اآليت:

32  َْر ُعْثَماَن ب ِن َمْظُعوٍن َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، َأنَّ َرُسوَل ا�َِّ ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ َأْعَلَم قـَبـْ

، رقم 222(ابن ماجة، �ب ما جاء يف العالمة يف القرب، ص   . ِبَصْخرٍَة 

1561( 

 القربمستقبل صالة الال جيوز 

كما يف ، فكيف جيوز السجود أمامه؟  القربيستقبل فيه ال جيوز الصالة 

 احلديث:

33  قَاَل قَاَل َرُسوُل ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص ، َال َجتِْلُسوا َعَلى اْلُقُبوِر   "  َعْن َأِيب َمْرَثٍد اْلَغَنِويِّ

َها  (صحيح مسلم، کتاب اجلنائز، �ب النهی عن اجللوس   .  " َوَال ُتَصلُّوا إِلَيـْ

 )972/2250 رقم ،390 ص ،هعلی القرب والصالة علی

القرب حىت ال يظن الناس أن مستقبال أنه ال جيوز الصالة ني بهذا احلديث يو 

  يف القرب.الذي املرء يعبد 

 اجللوس عىل القرب مكروه

اجللوس على كره يلذلك القرب، صاحب وكذلك اجللوس على القرب مثل إهانة 

 احلديث:كما يف القرب.  
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33  قَاَل قَاَل َرُسوُل ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص ، َال َجتِْلُسوا َعَلى اْلُقُبوِر   "  َعْن َأِيب َمْرَثٍد اْلَغَنِويِّ

َها  (صحيح مسلم، کتاب اجلنائز، �ب النهی عن اجللوس   .  " َوَال ُتَصلُّوا إِلَيـْ

 )972/2250 رقم ،390 ص ،هعلی القرب والصالة علی

34  ُِر َوَأْن يـُْقَعَد َعَلْيِه َعْن َجاب ٍر، قَاَل نـََهى َرُسوُل ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص َأْن ُجيَصََّص اْلَقبـْ

(صحيح مسلم، کتاب اجلنائز، �ب النـَّْهِى َعْن َجتِْصيِص اْلَقْربِ،   َوأَْن يـُبـَْىن َعَلْيِه.

 )970/2245، رقم 390، ص  َواْلِبَناِء، َعَلْيهِ 

 قبورس الاده أن تُ كري

35  َها َعْن َجاِبٍر، قَاَل نـََهى النَِّيبُّ ملسو هيلع هللا ىلص َأْن ُجتَصََّص اْلُقُبوُر َوَأْن يُْكَتَب َعَليـْ

َها َوَأْن تُوطَأَ  َىن َعَليـْ (الرتمذي، کتاب اجلنائز، �ب َما َجاَء ِيف َكرَاِهَيِة   . َوأَْن يـُبـْ

َها، ص َجتِْصيِص اْلُقُبوِر َواْلِكَتابَِة  ؛ ابن ماجة، �ب ما 1052، رقم 254َعَليـْ

، رقم 222جاء يف النهي عن البناء علی القبور و الکتابة عليها، ص 

1562( 

 عىل املرء أن خيلع حذاءه أثناء امليش بني القبور

. رو القبتؤطأ ك حىت ال ءلع حذاعليك أن ختإذا احتجت أن متشي بني القبور ف

متشي هناك بسبب العشب وحنوه، ميكنك أن  إذا مل يكن من املمكن أننعم 

 تلبس النعال.

36  َأنَّ َبِشَري اْبَن اخلََْصاِصيَِّة، قَاَل ُكْنُت أَْمِشي َمَع َرُسوِل ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَمرَّ َعَلى

رَّ َعَلى قـُُبوِر اْلُمْشرِِكَني ُمثَّ مَ   .  " َلَقْد َسَبَق َهُؤَالِء َشر�ا َكِثريًا " قـُُبوِر اْلُمْسِلِمَني فـََقاَل 
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رًا َكِثريًا فـََقاَل  َفَحاَنْت ِمْنُه اْلِتَفاَتٌة فـَرََأى َرُجًال َميِْشي بـَْنيَ   .  " "َلَقْد َسَبَق َهُؤَالِء َخيـْ

ْبِتيـَّتَـْنيِ أَْلِقِهَما " اْلُقُبوِر ِيف نـَْعَلْيِه فـََقاَل  (سنن النسائي، کتاب   . " َ� َصاِحَب الّسِ

ْبِتيَِّة، ص ا ، رقم 278جلنائز، �ب َكرَاِهَيِة اْلَمْشِى بـَْنيَ اْلُقُبوِر ِيف النَِّعاِل الّسِ

2050(  

  يف هذا احلديث، ينبغي خلع األحذية بني القبور.

 يسن طهي الطعام ألرسة املتوىف

 احلديث: يف

37  َِّْبِن َجْعَفٍر، قَاَل َلمَّا َجاَء نـَْعُى َجْعَفٍر قَاَل َرُسوُل ا�َِّ ـ ملسو هيلع هللا ىلص:  َعْن َعْبِد ا�

(ابن   .  " اْصنَـُعوا آلِل َجْعَفٍر َطَعاًما. فـََقْد أََ�ُهْم َما َيْشَغُلُهْم أَْو أَْمٌر َيْشَغُلُهمْ  "

  )1610، رقم 229ماجة، �ب يف الطعام يبعث إلی أهل امليت، ص 

  ل الطعام إىل بيت امليت.ارس� ملسو هيلع هللا ىلصأمر النيب يف هذا احلديث 

لكن الوضع يف هذا الوقت هو أنه بدًال من إرسال الطعام إىل عائلة املتوىف، 

يتجمع األقارب واألشخاص اآلخرون يف منزله ويقيمون لفرتة طويلة حىت تشعر 

  األسرة �مللل.

 لألكليكره االجتامع يف بيت امليت 

إيصال سم � من املال يف هذه األ�م، جيعل الناس أهل امليت ينفقون الكثري

من الورثة يصال الثواب من ومع ذلك، من املستحب إ الثواب حىت ميل الورثة.

ال ، و مىت شاءوا إيصال األجر إىل امليت�م أو كسو املساكني إطعام خالل 
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هذا الزمان �ن أهل امليت  لكنها حقيقة يف حاجة إىل حتديد موعد أو إعالنه.

عن طريق أخذ قرض يبلغ عدة آالف من ولو ُجيرب على إطعام الناس 

 ممنوع شرعاً كما يف هذا األثر:الروبيات. هذا 

38  قَاَل ُكنَّا نـََرى اِالْجِتَماَع ِإَىل أَْهِل اْلَميِِّت ، َعْن َجرِيِر ْبِن َعْبِد ا�َِّ اْلَبَجِليِّ

َعَة الطَّعَ  (ابن ماجة، �ب ما جاء فی النهي االجتماع إلی   . اِم ِمَن النَِّياَحِة َوَصنـْ

؛ مسند أمحد، مسند 16121، رقم 230أهل امليت وصنعة الطعام، ص 

  )2279 رقم ،505 ص ،1 جلد العاص، بن عمرو بن عبد هللا

االجتماع ا ، فقد اعتربو ًمارّ ا النياحة حمقد جاء يف هذا احلديث أ�م كما اعتربو 

  غري مشروع. اً يضاً أمر أيف بيت امليت لألكل 

 عن امليت عالناإلفراط يف اإل ينبغي ال

  فقد جاء يف احلديث: 

39   َعِن النَِّيبِّ ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل ، ُكْم َوالنـَّْعَى فَِإنَّ النـَّْعَى ِمْن َعَمِل   "  َعْن َعْبِد ا�َِّ ِإ�َّ

  َوِيف اْلَباِب َعْن ُحَذيـَْفَة.  . قَاَل َعْبُد ا�َِّ َوالنـَّْعُى أََذاٌن ِ�ْلَميِِّت   .   " اْجلَاِهِليَِّة 

، رقم 239(الرتمذي، کتاب اجلنائز، �ب ما جاء يف کراهية النعي، ص 

 ص النعي، عن يه؛ ابن ماجة، کتاب اجلنائز، �ب ما جاء يف الن984

  )1476 رقم ،211

يف هذا احلديث �ي عن إعالن وفاة امليت يف األماكن العامة. نعم، جيوز 

  .شدنشر اخلرب واجتذاب احلصح عن اجلنازة، لكن ال يإشعار الناس 
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 أكثر من ثالثة أيام اددوز احلال جي

ن يآلخر ل حداد، بينما ال لوفاة زوجها تنعى الزوجة أربعة أشهر وعشرة أ�م

ون أربعني يوما أو دنوع يف احلديث. إن الذين حيأكثر من ثالثة أ�م، فهذا مم

 يف احلديث:كما كل سنة خمطئون  حفلة احلزن  ون عقدي

40  َعْن أُمِّ َعِطيََّة، قَاَلْت ُكنَّا نـُنـَْهى َأْن حنُِدَّ َعَلى َميٍِّت فـَْوَق َثَالٍث ِإالَّ َعَلى

احليض، �ب الطيب للمرأة (صحيح البخاري، کتاب . َزْوٍج أَْربـََعَة َأْشُهٍر َوَعْشرًا

 کتاب مسلم، صحيح ؛313 رقم ،54 ص احمليض، من اهعند غسل

 ثالثة إالك ذل غري يف هحترمي و الوفاة هعد يف اإلحداد وجوب �ب الطالق،

  )1486/3725 رقم ،644 ص أ�م،

  على أكثر من ثالثة أ�م.داد قد جاء يف هذا احلديث أنه ال جيوز احل

 القربسيعذب املذنبون يف 

عذاب القرب حق وللميت فيه حياة برزخية. فيما يلي بعض اآل�ت املتعلقة 

 �لشيء نفسه:

  20 ْرِجُعوِن لًِحا ِفيَما َتَرْكُت  َحّىتَ إِذَا َجاَء أََحَدُهُم الَْمْوُت قَاَل َرّبِ ا لََعلِّي أَْعَمُل َصا

  )101-23:100ة المؤمنون سور(ْم بَْرَزٌخ إَِىل َيْوِم ُيْبَعثُوَن �َّالَ إِنََّها �َلَِمٌة ُهَو قَائِلَُها َوِمْن َوَرائِهِ 

21  َوَحاَق بِآَِل ِفْرَعْوَن ُسوُء الَْعَذاِب  الّنَاُر ُيْعَرُضوَن �َلَْيَها �ُُدّوًا َوَعِشّيًا َوَيْوَم

حبَعُة أَْدِخلُوا َآَل ِفْرَعْوَن أََشّدَ الَْعَذاِب    )46-40:45 �افر سورة(َتُقوُم الّسَ

22  لُِموَن ِيف َغَمَراِت الَْمْوِت َوالَْمَالئَِكُة بَاِسُطو أَْيِديِهْم أَْخِرُجوا ا لَْو َتَرى إِِذ الّظَ َو

 )6:93 االنعام سورة(َم ُتْجَزْوَن �ََذاَب الُْهوِن أَْنُفَسُكُم الَْيوْ 
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 وهذه بعض األحاديث يف هذا الشأن:

41  َعْن َأِيب أَيُّوَب ـ رضى هللا عنهم ـ قَاَل َخرََج النَِّيبُّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَقْد َوَجَبِت

. (صحيح البخاري،    " يـَُهوُد تـَُعذَُّب ِيف قـُُبورَِها "  الشَّْمُس، َفَسِمَع َصْوً� فـََقاَل 

  )1375، رقم 220کتاب اجلنائز، �ب التعوذ من عذاب القرب، ص 

42  َقَاَلْت َعاِئَشُة ـ رضى هللا عنها ـ َفَما   ...ْن َعاِئَشَة ـ رضى هللا عنها ـع

  " زَاَد ُغْنَدٌر   . رَأَْيُت َرُسوَل ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص بـَْعُد َصلَّى َصالًَة ِإالَّ تـََعوََّذ ِمْن َعَذاِب اْلَقْربِ 

اجلنائز، �ب ما جاء يف عذاب (صحيح البخاري، کتاب   .  " َعَذاُب اْلَقْربِ َحقٌّ 

  )1372، رقم 220القرب، ص 

43  ،ثـَْتِين ابـَْنُة َخاِلِد ْبِن َسِعيِد ْبِن اْلَعاِص َعْن ُموَسى ْبِن ُعْقَبَة، قَاَل َحدَّ

َعِت النَِّيبَّ ملسو هيلع هللا ىلص َوُهَو يـَتَـَعوَُّذ ِمْن َعَذاِب اْلَقْربِ  کتاب (صحيح البخاري،    . أَنـََّها مسَِ

 )1376، رقم 221اجلنائز، �ب التـََّعوُِّذ ِمْن َعَذاِب اْلَقْربِ، ص 

44  َخَرْجَنا َمَع َرُسوِل ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِيف َجَناَزِة ...   : َعِن اْلبَـرَاِء ْبِن َعاِزٍب، قَاَل

َ ا�َُّ   : فـَيَـُقوُل  َمْن َربُّكَ   : َوَ�ْتِيِه َمَلَكاِن فـَُيْجِلَسانِِه فـَيَـُقوَالِن َلُه  َوتـَُعاُد   " ..  . َريبِّ

َهاْه   : َمْن َربَُّك فـَيَـُقوُل   : ُروُحُه ِيف َجَسِدِه َوَ�ْتِيِه َمَلَكاِن فـَُيْجِلَسانِِه فـَيَـُقوَالِن 

، 364، ص 5(مسند أمحد، حديث الرباء بن عاذب، ج   . َهاْه َهاْه َال أَْدرِي

، رقم 682املسألة يف القرب وعذاب القرب، ص  ؛ أبو داؤد، �ب18063رقم 

4753( 
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يف هذا احلديث أن الرسول الكرمي كان يستعيذ من عذاب القرب. وهذا يدل 

يف األحاديث وكذلك على أن هناك حياة مؤقتة بعد املوت قبل يوم القيامة. 

  يف القرب.عذب ياإلنسان أن السابقة 

 .اتفاصيلهب اوقد قرأ�، ةديعقاله حديثًا عن هذ 44آية و  22هذه ف



 

 الثامن والثالثوناملبحث 

 بر حراماقاملعىل رس العُ احتفال 

  لي:ما يالعقيدة وتفاصيلها ك هأحاديث عن هذ 10آيتني و ذكر نس

  يف موعد معني. مقابر األولياء والصلحاء يُعقد على  عيد سنوينوع  رسالعُ 

رس على القبور من صور العيد، و�ى النيب ملسو هيلع هللا ىلص عن العيد على العُ احتفال 

 ر فال جيوز. والدليل على ذلك احلديث اآليت:و القب

1  :َجتَْعُلوا بـُُيوَتُكْم قـُُبورًا َوالَ الَ  "َعْن َأِيب ُهرَيـْرََة، قَاَل قَاَل َرُسوُل ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص 

ُتْم  ُلُغِين َحْيُث ُكنـْ (أبو داؤد،    .  " َجتَْعُلوا قـَْربِي ِعيًدا َوَصلُّوا َعَلىَّ فَِإنَّ َصالََتُكْم تـَبـْ

 )2042، رقم 296کتاب املناسک، �ب ز�رة القبور، 

نوع من  رسالعوقد جاء يف هذا احلديث أن القرب ليس مكاً� لالحتفال، و 

  االحتفال فال جيوز.

 رساالستدالل باحلديث يف جواز العُ 

  يف جواز العرس:حلديث التايل االستدالل �ليس من الصحيح 

2  يت قبور الشهداء عند  ملسو هيلع هللا ىلصعن دمحم بن ابراهيم التيمي قال کان النبی�

رأس احلول، فيقول: السالم عليکم مبا صربمت فنعم عقبی الدار، قال و کان أبو 
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بکر، و عمر وعثمان يفعلون ذلک. (مصنف عبد الرزاق، �ب ز�رة القبور، 

 ) 6716، رقم 573، ص  3ج 

كل بداية  يزور قبور شهداء أحد يف  ملسو هيلع هللا ىلصوحبسب هذا احلديث ، كان النيب 

. يفعلون عثمان سيد�عمر و  سيد�أبو بكر و  سيد�كان عام، وكذلك  

مرة واحدة القبور على رس عُ ذا احلديث قال بعض الناس أنه جيوز الاستدالًال �

  يف السنة.

  :دعو للتفكريأمور ت أربعةناك ه لكن

سبب يف أن كان يذهب دون إعالن. هذا هو الملسو هيلع هللا ىلص  ) أول شيء أن النيب 1(

القليل من الناس يعرفون عنها. ولذلك مل يرد هذا احلديث يف أي كتاب من 

، ومل يرد ذكره إال يف مصنف عبد األحاديثكتب املشهورة من  ستة الكتب ال

  الرزاق.

هلذا احلديث، إذا ذهب شخص إىل املقربة من وقت آلخر ورجع فقط  وفقا

ليه. إشكال عالدار" فال  یمبا صربمت فنعم عقب کمي"السالم علسليم بـــالتبعد 

ن عنه عالاإل، و مجع التربعاترس هو حتديد موعد، و العلكن ما حيدث يف 

من األشخاص وعرض الكثري من البهاء  ىلعدة أشهر، ودعوة عدد ال حيص

  الذي ال يُرى حىت يف املهرجا�ت اهلندوسية فكيف ميكن السماح بذلك؟

عن روى هذا احلديث (دمحم بن إبراهيم التيمي)  يلتابعا ) والشيء الثاين أن2(

هذا احلديث. فهذا عنه ومل يذكر اسم الصحايب الذي روى ملسو هيلع هللا ىلص النيب الكرمي 
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عند  أقل رتبةوهو مرسل حديث ، بل هو رفوعمحديث نزلة مباحلديث ليس 

  .احملدثني

أن الرسول الكرمي ذكر رس مثل العيد، وقد لع، يتم االحتفال �) و�ملثل3(

  رس؟الع وزالقبور، فكيف جيعند �ى عن االحتفال مثل العيد ملسو هيلع هللا ىلص 

، فكيف جيوز ذلك؟ على الحتفال �لعرسأو �بعي �صحايب ) مل يقم أي 4(

العكس من ذلك، �لنظر إىل األحاديث السابقة، يتضح أن النيب صلى هللا 

  الناس يف الشرك �لتدريج.قع ور، حىت ال يعليه وسلم �ى عن مثل هذه األم

، كما لتجميع الثروة واملالشرس بعض األشخاص الهي أنه عمل  احلقيقة) 5(

  ميكنك أن تستنتج بنفسك بعد قليل من التأمل.

قبور الشهداء كان يزور   ملسو هيلع هللا ىلص من احلديث التايل أن الرسول الكرمي  لمعُ قد و 

 وعداً لذلك.، لكنه مل حيدد مأحيا�

3  َُِّحيَدُِّث َعْن َرُسوِل ا� ، ْعُت طَْلَحَة ْبَن ُعبَـْيِد ا�َِّ َعْن َربِيَعَة قَاَل َما مسَِ

َر َحِديٍث َواِحٍد  قَاَل قـُْلُت َوَما ُهَو قَاَل َخَرْجَنا َمَع َرُسوِل   . ملسو هيلع هللا ىلص َحِديثًا َقطُّ َغيـْ

َها ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص يُرِيُد قـُُبوَر ا َنا ِمنـْ لشَُّهَداِء َحىتَّ ِإَذا َأْشَرفْـَنا َعَلى َحرَِّة َواِقٍم فـََلمَّا َتَدلَّيـْ

قـُُبوُر َأْصَحابَِنا   " َوِإَذا قـُُبوٌر ِمبَْحِنيٍَّة قَاَل قـُْلَنا َ� َرُسوَل ا�َِّ أَقـُُبوُر ِإْخَوانَِنا َهِذِه قَاَل 

َنا قـُُبوَر الشَُّهدَ   .   "  (أبو داؤد، کتاب   . " َهِذِه قـُُبوُر ِإْخَوانَِنا   " اِء قَاَل فـََلمَّا ِجئـْ

  ) 2043، رقم 296املناسک، �ب ز�رة القبور، ص 

 بنيكان يزور قبور شهداء أحد ملسو هيلع هللا ىلص  يتضح من هذا احلديث أن الرسول الكرمي 

  آخر.و حني 
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الذين شايخ املأعمال رس وغريمها من أقوال و جواز العبعض الناس  لستدي

ألن  ،. لكن هذا غري مقبولبعد الصحابة � عام تقريًبا 1100بعد وا جاء

ة أو حديث صرحييلزم وجود آية ، و يةدينعمل الشيوخ ال يثبت أنه مسألة 

 .ذا العمله العديد من األحاديث ضد نا. بل قدمإلثبات ذلك صريح

وقلة الرغبة من  لذكر اآلخرة ملتع المور هذه األإىل ذلك، إن  �إلضافة

  لرتفيه واستغالل الناس �سم الدين.للهو واالدنيا، بل أصبحت وسيلة 

 الغناء والعزف عىل الطبول حرام

جيوز تالوة بعض القصائد أو النعت، بشرط أال تكون مصحوبة �لطبول 

  فال جتوز.موسيقية وغريها من اآلالت املوسيقية. إذا كانت هناك آالت 

 ض اآل�ت القرآنية:وهذه بع

  1 بَِغْريِ �ِلٍْم َوَيّتَِخَذَها ِ َوِمَن الّنَاِس َمْن َيْشَرتِي لَْهَو الَْحِديِث لُِيِضّلَ َعْن َسِ�يِل اّ�َ

لَِئَك لَُهْم �ََذاٌب ُمِهٌني [لقمان    ] 31:6ُهُزًوا أُو

 .وغافالً  عن األشياء اليت جتعل اإلنسان مهمالً نهى هذه اآلية ت

  2 ََما �َحبَن َصَالُتُهْم ِعْنَد الَْ�ْيِت إِّالَ ُم�َحبًء َوَتْصِدَيًة فَُذوقُوا الَْعَذاَب بَِما ُكْ�ُتْم َتْجلُفُروَن و

 ]8:35[األنفال 

، وكان الكفار يصفقون ويصفرون قرب بيت هللا، وهذا ما حيدث يف القوايل

  .جتنبهعلينا ف

 وهذه بعض األحاديث يف هذا الشأن:
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4  َع النَِّيبَّ صلى َثِين أَبُو َعاِمٍر ـ أَْو أَبُو َماِلٍك ـ اَألْشَعرِيُّ َوا�َِّ َما َكَذَبِين مسَِ َحدَّ

لََيُكونَنَّ ِمْن أُمَِّيت أَقْـَواٌم َيْسَتِحلُّوَن احلَِْر َواْحلَرِيَر َواْخلَْمَر  " :هللا عليه وسلم يـَُقولُ 

اب األشربة، �ب ما جاء يف من يستحل (صحيح البخاري، کت "َواْلَمَعاِزَف...

 ) 5590 رقم ،992 ص ،هامس بغرييه اخلمر و يسم

5  أن أمرين و للعاملني رمحة بعثين قال إن هللاملسو هيلع هللا ىلص عن أيب أمامة عن النيب 

 يف تعبد کانت اليت واألو�ن واملعازف برابط يعين والکنارات املزامري أحمق

 رقم ،551 ص ،36 لي،جهالبا أمامة أيب حديث أمحد، مسند. (ليةهاجلا

22218/22307 ( 

 القوايلو غاين األحرام، فكيف جتوز عازف يف هذه األحاديث أن الطبول وامل

  رس؟العوغريها يف 

 الطنني أيضا مكروه

 ، كما جاء يف احلديث:واللعباحلديث عن الطنني والغناء أثناء العزف منع 

6 � فاجرين، أمحقني صوتني عن يتعن عبد الرمحن بن عوف ... ولکين 

ولعب ومزامري الشيطان. (املستدرک للحاکم، کتاب  وهل نغمة عند صوت

 أم القبطية مارية نفأوهل ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول سراري ذکر �ب ،ةمعرفة الصحاب

 ) 6825 رقم ،43 ص ،4 ج إبراهيم،

 جاء يف احلديث التايل أنه ال جيوز الغناء أثناء العزف:

7  قَاَل ... َال َوَلِكْن نـََهْيُت َعْن َصْوتـَْنيِ َأْمحََقْنيِ  "  َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد ا�َِّ

(الرتمذي،    . " فَاِجَرْيِن َصْوٍت ِعْنَد ُمِصيَبٍة َمخِْش ُوُجوٍه َوَشقِّ ُجُيوٍب َوَرنَِّة َشْيطَانٍ 
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، رقم 243ص کتاب اجلنائز، �ب ما جاء يف الرخصة يف البکاء علی امليت، 

1005 ( 

�لطبول الغناء املصحوبة لذلك فإن مثل الفجار؛ ، حيرم الغناء كال احلديثنييف  

  للغناء. عرسالفتيات أيًضا يف اليدعى اآلن و صحيح. على املقابر غري  هاغري و 

 القوايل باألحاديث التاليةعىل جواز البعض يستدل 

حجتهم غري لكن القوايل �ألحاديث التالية، جواز بعض الناس يف دل ستي

كن فيه طبول تالذي مل ديح صحيحة ألن األحاديث تذكر فقط الشعر وامل

؟ هذا هو ذلك كيف جيوزف، التكل هذه اآلفيه  ، والقوايل املزامري وغريهاو 

 احلديث:

8  َّاُن يـُْنِشُد، فـََقاَل  َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيَِّب، قَاَل َمرَّ ُعَمُر ِيف اْلَمْسِجِد َوَحس

ٌر ِمْنَك، ُمثَّ اْلتَـَفَت ِإَىل َأِيب ُهرَيـْرََة، فـََقاَل  ُكْنُت أُْنِشُد ِفيِه، َوِفيِه َمْن ُهَو َخيـْ

ْعَت َرُسوَل ا�َِّ  ، َأمسَِ ، اللَُّهمَّ أَيِّْدُه ِبُروِح  " ملسو هيلع هللا ىلص يـَُقوُل أَْنُشُدَك ِ��َِّ َأِجْب َعينِّ

(صحيح البخاري، کتاب بدء اخللق، �ب ذکر املالئکة   . قَاَل نـََعمْ   .  " سِ اْلُقدُ 

تاب فضائل ک مسلم، صحيح ؛3212 رقم ،537 ص م،هعلي صلوات هللا

، رقم 1094الصحابة، �ب فضائل حسان بن �بت �، ص 

2485/6384 ( 

عمر  سيد�، وقد ورد فيه أيضا أن الشعرقد جاء يف هذا احلديث ذكر قراءة ف

هريرة  أيب سيد�أن �خذ شهادة � حسان  سيد�اضطر هلذا ؛ ذلك كره�  

  . يف هذا األمر �
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9  َعْن َعاِئَشَة، قَاَلْت قَاَل َحسَّاُن َ� َرُسوَل ا�َِّ اْئَذْن ِيل ِيف َأِيب ُسْفَياَن قَاَل  

ُهْم َكَما ُتَسلُّ الشََّعرَُة   .   " َف بَِقرَاَبِيت ِمْنُه َكيْ    " قَاَل َوالَِّذي َأْكَرَمَك َألُسلَّنََّك ِمنـْ

(صحيح   . فـََقاَل َحسَّاُن َوِإنَّ َسَناَم اْلَمْجِد ِمْن آِل َهاِشٍم اخل  . ِمَن اخلَِْمِري 

، ص مسلم، کتاب فضائل الصحابة، �ب فضائل حسان بن �بت �

 ) 2489/6393، رقم 1095

 قصيدة.الأن يقرأ  �ن احس سيد�لملسو هيلع هللا ىلص يف هذا احلديث ، مسح النيب الكرمي 

10  ِم ِمًىن َها َوِعْنَدَها َجارِيـََتاِن ِيف َأ�َّ َعْن َعاِئَشَة، َأنَّ أََ� َبْكٍر، َدَخَل َعَليـْ

تـَُغنَِّياِن َوَتْضرَِ�ِن َوَرُسوُل ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص ُمَسج�ى بِثـَْوبِِه فَانـْتَـَهَرُمهَا أَبُو َبْكٍر َفَكَشَف 

ُم ِعيدٍ   "  َعْنُه َوقَاَل َرُسوُل ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص  . (صحيح   " َدْعُهَما َ� أََ� َبْكٍر فَِإنـََّها َأ�َّ

 رقم ،159 ص رکعتني، يصلی العيد هالبخاري، کتاب العيدين، �ب إذا فات

 ال الذي اللعب يف الرخصة �ب العيد، صالة کتاب مسلم، صحيح ؛987

 )2061 رقم ،892 رقم ،356 ص العيد، أ�م يف همعصية فی

جيوز هذه األحاديث ميكن للمرء أن يقرأ بعض القصائد وأيًضا نظرًا إىل 

. ولكن �لنظر إىل احلديث يتبني أن دف بدون اجلالجلالعلى ضرب ال

، ولكن مبا أنه كان � أبو بكرسيد� الصحابة مل حيبوا هذا كثريا، فأوقفهم 

  .ملسو هيلع هللا ىلصالرسول الكرمي ن صغريات، فأذن هلجار�ت ن يوم العيد، وك

صلى هللا أو مدحياً للنيب أنه يف اجتماعات العلماء يتلو التالميذ قصيدة،  ونرى

الشيوخ األتقياء  وحىت جيوز.هذا ال تصفيق، فو ، وال يوجد دف عليه وسلم

قصيدة من شعر أو عندما كانوا يتعبون من الذكر، كانوا أحياً� يستمعون إىل 

  .أيضاهو جائز ف، النضارة واحليويةأجل 
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والقوايل مصدرًا لكسب الرزق وكان السماع بعد، جعل الناس  فيماولكن 

وما إىل ذلك، وهي أمور ممنوعة متاًما يف القرآن ت موسيقية مصحوً� �ال

  واألحاديث النبوية.

األمور اليت جيب أن نفهمها أن األغنية اليت ورد ذكرها يف احلديث كانت  ومن

، ولكن القوايل زوا�هميخ استمعوا إليها يف اش، أو أن املعيد أو الفرحناسبة المب

لتذكر  إن القرب مكانعالوة على ذلك، فو . زامريالطبول واملصحب السائد ي

أصبح األمر أشبه ، فقد له مع األغنية والقوايل على اإلطالق ةاآلخرة، وال عالق

  بغناء الرتانيم أمام األصنام يف املعابد.

 اً عيادأفيها تفلون صنامهم وحيأاملشركون كل عام معارض قرب معابد  ويقيم

ية شركويرتكبون األعمال ال امامهأيغنون ويسألون عنها ويعبدو�ا ويسجدون 

  ، لذا جيب االمتناع عنه.هذاشبه يالقبور حتفال العرس على إن اف. األخرى

 تفاصيلها.ب ها، وقد مت عرضةديالعق هأحاديث حول هذ 10و ن اآيت هذهف



 

 املبحث التاسع والثالثون

 األحياء واألمواتباالستفاضة 

  . يف هذا العصر ةمعقدمسألة ألحياء واألموات �االستفاضة 

  لي:ي ام، وتفاصيلها كةديالعق هعن هذ أحاديث 4آ�ت و  3ذكر نس

  ة:ضهناك طريقتان لالستفا

  حياء�ألاالستفاضة ) 1(

  ألمواتاالستفاضة �) 2(

  حياءباألاحلاصلة االستفاضة 

، فيمكن للمرء االستفادة اينمسات يف املعلم أو املرشد الروح 3إذا كان هناك 

  منه.

، هدفه الوحيد خملصصادق رجل  شدر ) الصفة األوىل: أن املعلم أو امل1(

ليس لديه هدف و الدين. القيام �عمال إصالح الناس واالرتقاء �م إىل 

إذا   ؛زاويةلكسب املال ومجع الثروة من خالل إفادة الناس أو بناء منزله �سم ال

  ن هناك فائدة منه.كت، فلن كانت لديه مثل هذه األهداف

نفع ي ذاا مل يؤِد الفرائض، ومل يصم، فماإذو تبع الشريعة، ي رشداملعلم أو امل) 2(

  ؟آلخرينا
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، وال يقوم �ذا العمل من أجل لر�ء والسمعةل) ال ينبغي أن يفعل ذلك 3(

الشهرة واالسم. ألنه إذا كان يفعل ذلك من أجل الظهور على شاشات 

  التلفزيون ويوتيوب، فهذا من أجل الشهرة، فما الفائدة اليت سيعطيها للناس؟

  .رشدعند اختيار امليتوخى يتفقد و ب على املرء أن ، جيلذلك

 ضويذكر القرآن أربعة أنواع من الفي

  هم.ء) يقرأ القرآن أمام التالميذ ويصحح أخطا1(

  القرآن. ينا) يعلمهم مع2(

  ) يعّلم احلكمة اليت يف القرآن أي أحكام احلالل واحلرام.3(

  من الذنوب.اول منعهم من الشرك وغريها حيقلو�م، أي  زكيي - 4

 وهذا مذكور يف القرآن يف عدة آ�ت:

  1 بَْعْث ِفِهلْ َرُسوًال ْ آَربََّنا َوا ْ َيْتلُو �َلَْهلِ ُِّمُهُم الِْجلَتاَب َوالِْحْكَمَة  ِمْحمُ َياِتَك َوُيَعل

ِهلْ إِنََّك أَْنَت الَْعِزيُز الَْحِكيُم [البقرة كِّ   ]2:129 َوُيَز

 .هدافرسل ألربعة أأُ  ملسو هيلع هللا ىلصكرمي يف هذه اآلية أن الرسول ال

 2 آَياِتِه ْ ُ �ََ� الُْمْؤِمِنَني إِذْ بََعَث ِفِهلْ َرُسوًال ِمْن أَْنُفِسِهْم َيْتلُو �َلَْهلِ لََقْد َمّنَ اّ�َ

ُِّمُهُم الِْجلَتاَب َوالِْحْكَمَة َوإِْن �َحبُنوا ِمْن قَْبُل لَِفي َض  ِهلْ َوُيَعل كِّ َالٍل ُمِبٍني [آل عمران َوُيَز

3:164[  

  3 ُِّمُكُم الِْجلَتاَب  ِمْنُجلْم َيْتلُو �َلَْيُجلْم آَكَما أَْرَسلَْنا ِفيُكْم َرُسوًال يُكْم َوُيَعل كِّ َياتَِنا َوُيَز

ُِّمُكْم َما لَْم َتُجلوُنوا َتْعلَُموَن [البقرة    ]2:151َوالِْحْكَمَة َوُيَعل
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، فإن هذه خملصاً صادقًا  رشداملهذه اآل�ت أنه إذا كان املعلم أو من تبني فقد 

  :صل للمسرتشدحتفيوض األنواع األربعة من ال

  هم.ءيقرأ القرآن أمام التالميذ ويصحح أخطا هو) 1(

  ) يعلمهم معىن القرآن.2(

  احلكمة اليت يف القرآن أي أحكام احلالل واحلرام. هم) يعلم3(

  اول منعهم من الشرك وغريها من الذنوب.حيقلو�م، أي زكي ي )4(

فيوض ، فيمكنه احلصول على هذه األنواع األربعة من الخملصاً إذا كان املريد 

  املذكورة يف القرآن.

 هًيا خاًصا، وخيدمانشيًئا روح هيستطيع إعطاء تلميذ رشدامليظن البعض أن 

القرآن ، لكن مثل هذه األشياء مل تذكر يف لسنوات للحصول عليهالتلميذ 

  اليت مت ذكرها.فقط واحلديث، بل تتحقق األشياء األربعة 

 ؟زكيةما معنى الت

تدلون س، ويخاصاً ًيا انيعطي تلميذه شيًئا روح رشديعتقد بعض الناس أن امل

 :ذه اآلية�

يُكْم  كِّ ُِّمُكُم الِْجلَتاَب َوالِْحْكَمَة َكَما أَْرَسلَْنا ِفيُكْم َرُسوًال ِمْنُجلْم َيْتلُو �َلَْيُجلْم آَياتَِنا َوُيَز َوُيَعل

ُِّمُكْم َما لَْم َتُجلوُنوا َتْعلَُموَن [البقرة    ]2:151َوُيَعل

الناس بتدريبهم على  ريطهتتعين بل روحانية خاصة عين أي ال تإن هذه اآلية 

  :تفسري ابن عباس، كما يف من ذنو�م ونالزكاة والصدقة فيطهر 
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(تفسري ابن ." الذنوب من والصدقة کاةز وال لتوحيد� رکمهيط ﴾َويـُزَكِّيُكمْ ﴿"

  عباس)

 اً تأثريأكرب يكون  اً تقيرشد إذا كان امل

يكون فجمتهًدا وخملًصا، املسرتشد إذا كان وكذلك  ،يتقي هللارشد إذا كان امل

 جاء يف احلديث:فقد التأثري أكرب. 

1  َعْت َأَال أُنـَبُِّئُكْم   " َرُسوَل ا�َِّ ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ يـَُقوُل َعْن َأْمسَاَء بِْنِت يَزِيَد، أَنـََّها مسَِ

ِخَيارُُكُم الَِّذيَن ِإَذا ُرُءوا ذُِكَر ا�َُّ َعزَّ   " قَاَل   . قَاُلوا بـََلى َ� َرُسوَل ا�َِّ   .   " ِخبَِيارُِكْم 

 رقم ،601 ص ،هل ه(ابن ماجة، کتاب الزهد، �ب من ال يؤب  .  " َوَجلَّ 

4119( 

رشد من ، فاملناسخيار الهللا هم هم يف هذا احلديث إن الذين تذكر وجوه

  .اآلخرةيف  رغبةً صحبته تورث و  هللاه وجودر ذكّ ي

على قيد احلياة وتتعلم  رشدوهكذا تتحقق هذه الفوائد األربعة عندما يكون امل

، يوضالف ، فال ميكنه أن يعطي هذهمنه وجهاً لوجه. لكن إذا مات شخص ما

�ن إذا مات  جاء يف احلديث،كما بعد املوتسلسلة العمل تنتهي ألن 

  . االنسان انقطع عنه عمله
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التي يمكن أن جينيها املرء من القبور  يوضما هي الف

 واألموات؟

، لكن قابرإىل املوتى واملوالفيوض كثري من الناس ينسبون الكثري من الفوائد 

  علم أن ز�رة القبور تعود �لفوائد الثالث التالية:يُ �لنظر إىل القرآن واحلديث 

  تذكر اآلخرة.إ�ا ) 1(

  .دنيا) تقلل من اهتمام اإلنسان �ل2(

الذين ، أي أنه يبدأ يف التفكري أنه مثل هؤالء الناس املوتذكر� ت ا) إ�3(

، لذلك يفكر املرء ماذا بعد أ�م قليلةا الدني كل متاع  رتكيس الدنياغادروا 

  ؟واملالفعل �ذه الشهرة يس

ر. أما إذا كان الضريح و القبز�رة ذه األشياء الثالثة بعد عر �األفضل أن تش

مكاً� لالحتفال واألمور الدنيوية، وبدًال من تذكر اآلخرة يشعر املرء �لرتفيه 

خسارة أخروية ، بل فائدةفيه أية مصدرًا لتكديس املال، فإنه ليس وكان هناك، 

  شديدة.

 اديث التالية تذكر فوائد ز�رة القبور:األح

3  ُتُكْم َعْن زَِ�َرِة    "  َعِن اْبِن َمْسُعوٍد، َأنَّ َرُسوَل ا�َِّ ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ قَاَل ُكْنُت نـََهيـْ

نـَْيا َوتُذَكُِّر اآلِخرََة  ُد ِيف الدُّ ماجة، �ب ما (ابن   . " اْلُقُبوِر فـَُزوُروا اْلُقُبوَر فَِإنـََّها تـَُزّهِ

 )1571، رقم 223جاء يف ز�رة القبور، ص 
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4  ِه فـََبَكى َوأَْبَكى َمْن َحْوَلُه َر أُّمِ َعْن َأِيب ُهرَيـْرََة، قَاَل زَاَر النَِّيبُّ ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ قـَبـْ

اْسَتْأَذْنُت َريبِّ ِيف َأْن اْسَتْأَذْنُت َريبِّ ِيف َأْن َأْستَـْغِفَر َهلَا فـََلْم َ�َْذْن ِيل وَ   "  فـََقاَل: 

َرَها فََأِذَن ِيل فـَُزوُروا اْلُقُبوَر فَِإنـََّها تُذَكِّرُُكُم اْلَمْوَت  (ابن ماجة، �ب ما   .  " أَُزوَر قـَبـْ

  )1572، رقم 224جاء يف ز�رة قبور املشرکني، ص 

  ثالث فوائد: نيديثاحلهذين وقد ورد يف 

  الدنيوية. الزهد والتخلي عن اللذةتورث ) 1(

  ) تذكر اآلخرة.2(

  ) تذكر املوت.3(

  هذه هي الفوائد احلقيقية لز�رة القبور.

لكن إذا هذه الفوائد الثالثة، و حتصل نت األفضل أن تذهب إىل القرب إذا ك

  .ضر �خرتكيهذا ا، فدني�ل لالستمتاع يهاذهبت إل

شهرة.  كسب الغريبة جلمع األموال و فوائد فعل؟ اختلق بعض الناس نلكن ماذا 

  واحلديث.يف القرآن كل هذه األشياء ال أساس هلا 

 معنوياً  فيضاً أن يعطي للمرشد  ال يمكن

فسوف مينحك بعض انطباًعا �نك إذا خدمته،  رشدينيعطي بعض امل

لسنوات للحصول عليها. إ�م  سرتشدوخيدمه املاخلاصة الروحية  ضو يالف

  :حلديث التايل�دلون يست
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َلْن يـَْبُسَط َأَحٌد ِمْنُكْم   " يـْرََة ـ رضى هللا عنه ... َوقَاَل النَِّيبُّ ملسو هيلع هللا ىلص يـَْوًما َعْن َأِيب ُهرَ 

ًئا  ثـَْوبَُه َحىتَّ أَْقِضَي َمَقاَلِيت َهِذِه، ُمثَّ َجيَْمَعُه ِإَىل َصْدرِِه، فـَيَـْنَسى ِمْن َمَقاَلِيت َشيـْ

َرَها، َحىتَّ َقَضى النَِّيبُّ ملسو هيلع هللا ىلص َمَقالََتُه، ُمثَّ فـََبَسْطُت منَِرًَة لَيْ   .  " أَبًَدا  َس َعَلىَّ ثـَْوٌب َغيـْ

َمجَْعتـَُها ِإَىل َصْدرِي، فـََوالَِّذي بـََعثَُه ِ�حلَْقِّ َما َنِسيُت ِمْن َمَقاَلِتِه تِْلَك ِإَىل يـَْوِمي 

يف الغرس، ص َهَذا. (صحيح البخاري، کتاب احلرث و املزارعة، �ب ما جاء 

 )2350، رقم 377

لكن تذكر أن حادثة العطاء هذه حدثت مرة واحدة فقط واليت كانت مبثابة 

  .أخرى، وبعد ذلك مل حتدث مرة ملسو هيلع هللا ىلصمعجزة للنيب 

 يف األعامل املستحّبةغلو ال

الناس يبالغون يف بعض األمور املستحبة إ�ا مشكلة كبرية يف هذا العصر أن 

يف بعض األحيان ومل قام به ملسو هيلع هللا ىلص الرسول الكرمي أن إىل حد غري صحيح، مع 

  .فقط الذين كانوا حاضرين هناكبل قام به إليه الناس  دعي

سبيل املثال: كان الصحابة جيتمعون بني حني وآخر ويذكرون هللا، وقد  على

�نه ، ولكن اآلن شوهد يف بعض األماكن ذلك، فيجوز ثبت ذلك �حلديث

، ق املالنفيُ و  مع التربعاتوجيُ أشهر، ملدة  ويُعلن عنه الذكرعقد جملس يُ 

بشيء ما، فهامهم كما لو كان حفلة رقص. وإذا حاولت إ  اأرجحتم ونذكر وي

ط يطختغري بأنه كان تفكروا فسوف يستشهدون �حلديث، لكنهم لن ي

  .االنرتنيتعرب اليوتيوب و ذيعه يثري ضجة �سم الذكر، و ي هو، و وإعالن
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 ،بدًال من أي ذكر أو خدمة دينية، �ملتجد أ، والتفحيص قمت �لبحث إذا

  يقومون �ذه األنواع من األشياء لثالثة أهداف:

  ) الكتساب االسم والشهرة بني الناس حىت يتجمع املزيد من الناس.1(

  .�م ) إل�رة إعجاب الناس2(

  مع األموال واحلصول على الفوائد الدنيوية.) جل3(

شتمل على تاليت  ةبستحعمال امل، من الضروري جتنب العديد من األلذلك

؛ باتستحمللتداعي الناس أنه يكره تب يف الدر املختار ؛ ألنه كُ يعادالت

  لذلك هناك حاجة ماسة إىل جتنب مثل هذه التجمعات.

أمور مثل ز�رة القبور ومناسبات الوفاة والزواج، لوحظ أن بعض األعمال  يف

ذلك لدرجة تصل إىل مستوى على ون صر ي، لكن الناس صلمستحبة يف األ

  .دخل يف إطار التداعيتو  اجبالو 

، ويف بعض األحيان يضطر املرء إىل إنفاق ر�ءبعض األحيان يتضمن ال يف

يف بعض األحيان يضطر إىل أخذ قرض  يشعر �مللل أومن املال و الكثري 

على  صحيحبيف األعمال املستحّبة ليس الغلو إىل هذا احلد . لذلك، ربوي

  .طالقاإل

 تفاصيلها.ها برضعمت ، وقد ةديعقال هأحاديث عن هذ 4آ�ت و  3هذه ف



 

  املبحث األربعون

 القبورعند النهي عن الذبح 

، الصدقة للميت أجرهداء . وجيوز شرعا إصدقة لفقراءل هذبح حيوان وإطعام

. إ�ا جمرد مسألة ذبح حيوان تعاىل ذبح احليوان �سم هللاأن يط رت شيولكن 

�ء للر  وسيلةً األمر للميت، ولكن اآلن أصبح هذا األجر هداء إو �سم هللا 

  .شهرةوال

  ، وتفاصيلها كالتايل:عن هذه العقيدةأحاديث  3آ�ت و  4سنذكر 

  هناك أربعة أنواع من الذبح، انظر التفاصيل:

 غري اهللال) الذبح 1( 

كل هذه في  سم غري هللا، فذبح �مل يسم أحدا، أو  وأسم هللا، مل يذبح �لو 

 اآل�ت القرآنية:. وهذه بعض يواناحلرم حيال و حاأل

  1 َلَْيِه [األنعام� ِ  ]6:121َوَال َتأْ�ُلُوا ِمّمَا لَْم ُيْذَكِر اْسُم اّ�َ

  2 بِِه َوالُْمْنَخِنَقُة ِ لَْحُم الِْخْ�ِيِر َوَما أُِهّلَ لَِغْريِ اّ�َ ُم َو َمْت �َلَْيُجلُم الَْمْ�َتُة َوالّدَ ُحّرِ

دِّيَ  كَّْ�ُتْم َوَما ذُبَِح �ََ� الّنُُصِب [المائدة َوالَْمْوقُوذَةُ َوالُْمَرتَ ُبُع إِّالَ َما ذَ ُة َوالّنَِطيَحُة َوَما أَ�ََل الّسَ

5:3 [ 

  سم هللا فال �كله ألنه ال حيل.�ذبح يف هذه اآل�ت: إذا مل ي
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 نامصأللالقرب أو لصاحب ) الذبح 2(

حلال هللا. ويف هذه ا األصنام أو القبور إلرضاء غريعند احلالة الثانية أن يذبح 

 ؛ أل�ا ذحبت إلرضاء غري هللا. يقول القرآن:ال جيوز ولو ذبح �سم هللا

3  بِِه َوالُْمْنَخِنَقُة ِ لَْحُم الِْخْ�ِيِر َوَما أُِهّلَ لَِغْريِ اّ�َ ُم َو َمْت �َلَْيُجلُم الَْمْ�َتُة َوالّدَ ُحّرِ

دَِّيُة َوالّنَطِ  كَّْ�ُتْم َوَما ذُبَِح �ََ� الّنُُصِب [المائدة َوالَْمْوقُوذَةُ َوالُْمَرتَ ُبُع إِّالَ َما ذَ يَحُة َوَما أَ�ََل الّسَ

5:3 [ 

 4  َيا أَيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا إِنََّما الَْخْمُر َوالَْمْ�ِسُر َواْألَْنَصاُب َواْألَْزَالُم ِرْجٌس ِمْن َعَمِل

ْيَطاِن فَاْجَتِ�ُبوهُ لََعلَُّجلْم   ]5:90ُتْفلُِحوَن [المائدة الّشَ

  .هلأكرم حييف هذه اآل�ت: إذا ذبح حيوان عند األصنام 

عند  نو لعهو مغري هللا فال جيوز و لوكذلك جاء يف هذا احلديث أنه إذا ذبح 

 :هللا

1  َُّعْن َعاِمِر ْبِن َواثَِلَة، قَاَل َسَأَل َرُجٌل َعِلي�ا َهْل َكاَن َرُسوُل ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص ُيِسر

إِلَْيَك ِبَشْىٍء ُدوَن النَّاِس فـََغِضَب َعِليٌّ َحىتَّ اْمحَرَّ َوْجُهُه َوقَاَل َما َكاَن ُيِسرُّ ِإَىلَّ 

َر أَنَّ  ًئا ُدوَن النَّاِس َغيـْ َثِين ِ�َْربَِع َكِلَماٍت َوأََ� َوُهَو ِيف اْلبَـْيِت فـََقاَل َشيـْ َلَعَن   "  ُه َحدَّ

ُ َمْن آَوى ُحمِْدً� َوَلَعَن ا�َُّ  ُ َمْن َذَبَح ِلَغْريِ ا�َِّ َوَلَعَن ا�َّ ُ َمْن َلَعَن َواِلَدُه َوَلَعَن ا�َّ  ا�َّ

لنسائي، کتاب الضحا�، �ب َمْن َذَبَح ِلَغْريِ (سنن ا  .  " َمْن َغيـََّر َمَناَر اَألْرضِ 

  )4427، رقم 614ا�َِّ َعزَّ َوَجلَّ، ص 

  ملعون.فهو لغري هللا بح ذوقد جاء يف هذا احلديث أن من 
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 القربعند ) الذبح 3(

جاء يف فقد ه. و كر ، فهذا مقربعند الولكن ذبح �سم هللا ي احلالة الثالثة: أنو 

 احلديث:

2  قَاَل َعْبُد   .  " َال َعْقَر ِيف اِإلْسَالمِ  "  :أََنٍس، قَاَل قَاَل َرُسوُل ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلصَعْن

(أبو داؤد، کتاب اجلنائز، �ب    . الرَّزَّاِق َكانُوا يـَْعِقُروَن ِعْنَد اْلَقْربِ بـََقرًَة أَْو َشاةً 

، مسند أنس ؛ مسند أمحد3222، رقم 470کراهية الذبح عند القرب، ص 

  )12620، رقم 51، ص 4بن مالک، ج 

   القرب.عند ال جيوز الذبح  ويف هذا احلديث:

القرب، عند القرب ممنوع أيضا. وخيشى الوقوع يف الشرك �لذبح  عندفالذبح 

 ديث:، كما يف احلفينهى عن ذلك

3 َثِين أَبُو ِقالَبََة، قَا َثِين َعْن َحيَْىي ْبِن َأِيب َكِثٍري، قَاَل َحدَّ َ�ِبُت ْبُن َل َحدَّ

نََذَر َرُجٌل َعَلى َعْهِد َرُسوِل ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص أَْن يـَْنَحَر ِإِبًال بِبـَُوانََة، فَأََتى   : الضَّحَّاِك، قَالَ 

"َهْل َكاَن    : النَِّيبُّ ملسو هيلع هللا ىلص فـََقالَ   . ِإّينِ َنَذْرُت َأْن َأْحنََر ِإِبًال بِبـَُوانََة   : النَِّيبَّ ملسو هيلع هللا ىلص فـََقالَ 

َهْل َكاَن ِفيَها ِعيٌد ِمْن  "   : قَالَ   .الَ   : قَاُلوا  . يَِّة يـُْعَبُد"ِفيَها َوَثٌن ِمْن أَْوَ�ِن اْجلَاِهلِ 

بَِنْذرَِك، فَِإنَُّه َال َوفَاَء لَِنْذٍر ِيف أَْوِف  "   : قَاَل َرُسوُل ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص  . الَ   : قَاُلوا  .  " أَْعَياِدِهمْ 

(أبو داؤد، کتاب األميان و النذور،   .  " َمْعِصَيِة ا�َِّ َوَال ِفيَما َال َميِْلُك اْبُن آَدمَ 

 ) 3313 رقم ،480 ص النذر، وفاء من ه�ب ما يؤمر ب
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ذا ، ألن هاهليةاجلعيد يف وفقًا هلذا احلديث، جيب جتنب ذبح احليوا�ت 

يًا ينخرط املرء يف الشرك ، وتدرجيالقبورتعظيم إىل عبادة األصنام و سيؤدي 

��.  

يشجعون الناس على الذبح فقط للحصول يف هذا الزمان  ينا�اور قيقة أن احلو 

ي ضقسيصاحب القرب أن لذلك يّدعون على اللحم واحلصول على اهلدا�، و 

، إ�م جيعلون الناس ه الطريقةبهذفالقرب. عند ا�م، فيذحبون احليوا�ت حاج

  .مجيب على الناس جتنبهلذلك ، ممنوعيتورطون يف عمل 

 عن القرببعيدًا ) الذبح باسم اهللا 4(

صاحب إرضاء  ةال نيب ،احلالة الرابعة: الذبح �سم هللا يف مكان بعيد عن القرب

هللا ومل سم �ألنه ذحبه إطعام اللحم للفقراء فقط، فاللحم حالل بنية القرب، بل 

  طعم اللحم للفقراء.بقدر ما سيُ يت كافأ امل، لكن سيُ القربعند  هيذحب

وزع حلمه على الفقراء يعن القرب و  اً يوان بعيداحلذبح ي أن ةصحيحوالطريقة ال

طعمه للفقراء واحملتاجني، فيصل أجر إطعام الفقري إىل يطهيه و يواحملتاجني، أو 

  .خالياً من الر�ء والسمعةولكن يشرتط أن يكون هذا العمل  امليت.

 وقد جاء يف هذا احلديث أن أجر الصدقة يصل إىل امليت:

4  ِعْكرَِمَة يـَُقوُل أَنـَْبَأَ� اْبُن َعبَّاٍس ـ رضى هللا عنهما ـ َأنَّ َسْعَد ْبَن ُعَباَدَة ـ

َها، فـََقاَل َ� َرُسوَل ا�َِّ ِإنَّ أُّمِي  رضى هللا عنه ـ تـُُوفَِّيْت أُمُُّه َوْهَو َغاِئٌب َعنـْ

َفُعَها َشْىٌء ِإنْ  َها، أَيـَنـْ َها قَاَل  تـُُوفَِّيْت َوأََ� َغاِئٌب َعنـْ ْقُت بِِه َعنـْ   .  " نـََعْم   "  َتَصدَّ

َها (صحيح البخاري، �ب   . قَاَل فَِإّينِ أُْشِهُدَك َأنَّ َحاِئِطي اْلِمْخرَاَف َصَدَقٌة َعَليـْ
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 �ب مسلم، صحيح ؛456 ص أمي، عن إذا قال أرضي أو بستاين صدقة �

  ) 1630/4219 رقم ،716 ص امليت، إلی الصدقات ثواب وصول

قد جاء يف هذا احلديث أن أجر الصدقة يصل إىل امليت. انظر التفاصيل ف

  .للميت ال الثوابيصفيما يتعلق � نياملبحث الثاين واألربعالكاملة يف 

، وقد ُعرضت تفاصيلها ةديعقال هأحاديث عن هذ 4آ�ت و  4هذه ف

 أمامك.



 

 ونربعاملبحث احلادي واأل

 ةحياالن

  .ما يلي ، وتفاصيلهاةديعقال ههذأحاديث حول  5آ�ت و  3سنذكر 

احلزن فجأة وخرجت الدموع فال حرج فيه. لكن هناك شرطان. حلق إذا 

الصرب أو هو خالف ما من اللسان يف مثل هذه املناسبات أحدمها أن ال خيرج 

وشق  ثوب. والشيء الثاين: أال يكون البكاء بصوت عاٍل، أو متزيق السليمالت

ذكر احلزن مراًرا ال جيوز أن يالنحيب. هذا ال جيوز. و�ملثل، مثل ، اجليوب

ضرب يأن  ال جيوزرب الناس �نين حزين جًدا، وكذلك خيوتكرارًا لفرتة طويلة، و 

  صرخ.يو  صدرالعلى 

 صائبالقرآن يطلب منا أن نصرب عىل امل

على  ، بل يعّلم اإلسالم الصربصائباملشكوى يف والنحيب ال يعّلم اإلسالم ال

 ، كما جاء يف اآل�ت التالية:الشدائد واالستغفار من هللا

 1 ابِِريَن َ َمَع الّصَ َالِة إِّنَ اّ�َ ْربِ َوالّصَ لّصَ َوَال َتُقولُوا  َيا أَيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا اْسَتِع�ُنوا بِا

لَِجلْن َال َتْشُعُروَن  ِ أَْمَواٌت بَْل أَْحَياٌء َو لََ�ْبلَُونَُّجلْم بَِشْيٍء ِمَن  لَِمْن ُيْقَتُل ِيف َسِ�يِل اّ�َ َو

ابِِريَن الَْخْوِف َوا ِر الّصَ ِع َوَنْقٍص ِمَن اْألَْمَواِل َواْألَْنُفِس َوالثََّمَراِت َوبَّشِ الَِّذيَن إِذَا  لُْجو

ِ َوإِنَّا إِلَْيِه َراِجُعوَن  لُوا إِنَّا ِ�َّ ْ ُمِص�َبٌة قَا ْ َصلََواٌت ِمْن َربِِّهْم َوَرْحَمٌة  أََصابَْجمُ أُولَِئَك �َلَْهلِ

لَِئَك ُهُم    ]157-2:153الُْمْهَتُدوَن [البقرة  َوأُو
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 ونينعم ينبر اوهذه اآلية تؤكد على الصرب ثالث مرات، وفيها أن الص

 .حقاً  �لربكات، وهم املهتدون

  2 َالِة َوإِنََّها لََجلِبَريةٌ إِّالَ �ََ� الَْخاِشِعَني [البقرة ْربِ َوالّصَ لّصَ   ]2:45َواْسَتِع�ُنوا بِا

  3 َّل َيا أَّيَُها ال َ لََعلَُّجلْم ُتْفلُِحوَن [آ تَُّقوا اّ�َ بُِطوا َوا وا َوَصابُِروا َوَرا ِذيَن َآَمُنوا اْصِربُ

  ]3:200عمران 

  .نياحةالنحيب وال جيوز ، لذا الالصربتؤكد على  ةهذه اآل�ت الثالث

 لميتلعذاب الاألقارب يسبب نحيب 

 يسبب عذا� للميت. هذا هو احلديث: ءقر�األحنيب يف احلديث أن 

1  فـََقاَل َعْبُد ا�َِّ ْبُن َعَمَر ـ رضى هللا عنهما ـ لَِعْمرِو ْبِن ُعْثَماَن َأَال تـَنـَْهى

.   " ِإنَّ اْلَميَِّت لَيُـَعذَُّب بُِبَكاِء أَْهِلِه َعَلْيهِ   " َعِن اْلُبَكاِء، فَِإنَّ َرُسوَل ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل 

 إذا هعلي هيعذب امليت ببعض بکاء أهل ملسو هيلع هللا ىلص(صحيح البخاري، �ب قول النيب 

  )1286 رقم ،206 ص ،هسنت من النوح کان

  .لميتلعذاب الأفراد األسرة يسبب حنيب وحبسب هذا احلديث إن 

 النحيب ممنوع

جمرب رجل الألن ؛ تلقائيًا جاز ذلك عنيمن اللت الدموع ساإذا أحس �حلزن و 

ة حياالنو  إن النحيب ال جيوز. النحيبو  الصياح بصوت عالٍ ولكن على ذلك. 

 يف األحاديث. وهذه بعض األحاديث: ةممنوع



 مثرة العقائد | 428

2  :لَْيَس ِمنَّا َمْن َلَطَم اْخلُُدوَد، َوَشقَّ  "  َعْن َعْبِد ا�َِّ � قَاَل قَاَل النَِّيبُّ ملسو هيلع هللا ىلص

(صحيح البخاري، �ب ليس منا من شق   .  " اْجلُُيوَب، َوَدَعا ِبَدْعَوى اْجلَاِهِليَِّة 

؛ صحيح مسلم، �ب ضرب اخلدود وشق 1294، رقم 207اجليوب، ص 

  )103/285، رقم 58اجليوب، ص 

3  َثِين أَبُو بـُْرَدَة ْبُن َأِيب ُموَسى ـ رضى هللا عنه ـ قَاَل َوِجَع أَبُو ُمو َسى َحدَّ

َها  َوَجًعا فـَُغِشَي َعَلْيِه، َورَْأُسُه ِيف َحْجِر اْمَرأٍَة ِمْن َأْهِلِه، فـََلْم َيْسَتِطْع َأْن يـَُردَّ َعَليـْ

ًئا، فـََلمَّا أَفَاَق قَاَل َأَ� بَرِيٌء ِممَّْن بَرَِئ ِمْنُه َرُسوُل ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص، ِإنَّ َرُسوَل ا�َِّ   ملسو هيلع هللا ىلص َشيـْ

(صحيح البخاري، �ب ما ينهی من احللق   . بَرَِئ ِمَن الصَّالَِقِة َواْحلَاِلَقِة َوالشَّاقَّةِ 

؛ صحيح مسلم، �ب ضرب اخلدود 1296، رقم 207عند املصيبة، ص 

  )103/288، رقم 58وشق اجليوب، ص 

 عنه معفوٌّ ج الدموع تلقائًيا وخر

 جاء يف احلديث:فقد 

4  َنا قَاَل أََنٌس َلَقْد َرأَيـُْتُه َيِكيُد بِنَـْفِسِه بـَْنيَ يََدْى َرُسوِل ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَدَمَعْت َعيـْ

"َتْدَمُع اْلَعْنيُ َوَحيَْزُن اْلَقْلُب َوالَ نـَُقوُل ِإالَّ َما يـَْرَضى رَبـَُّنا ِإ�َّ   :َرُسوِل ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص فـََقالَ 

(أبو داؤد، کتاب اجلنائز، �ب البکاء علی امليت،   .  " ِهيُم َلَمْحُزونُونَ ِبَك َ� إِبـْرَا

  )3126، رقم 485ص 

فهذا طبيعي وليس بشكل تلقائي جاء يف احلديث أنه إذا خرجت الدموع 

  .منوعمب

  ويف حديث آخر:
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5  َثِين أَُساَمُة ْبُن َزْيٍد ـ رضى هللا عنهما ... فـَرُِفَع ِإَىل َرُسوِل ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص َحدَّ

ُتُه أَنَُّه قَاَل ـ َكأَنـََّها َشنٌّ  َناهُ   . الصَِّيبُّ َونـَْفُسُه تـَتَـَقْعَقُع ـ قَاَل َحِسبـْ   . فـََفاَضْت َعيـْ

َهِذِه َرْمحٌَة َجَعَلَها ا�َُّ ِيف قـُُلوِب ِعَباِدِه،   " َهَذا فـََقاَل فـََقاَل َسْعٌد َ� َرُسوَل ا�َِّ َما 

َا يـَْرَحُم ا�َُّ ِمْن ِعَباِدِه الرَُّمحَاَء"  ملسو هيلع هللا ىلص(صحيح البخاري، �ب قول النيب   .  َوِإمنَّ

 )1284 رقم ،205 ص ،يهعل هيعذب امليت ببعض بکاء أهل

بسبب احلزن بشكل تلقائي  تلاسأن الدموع لو م من هذا احلديث لعُ ف

  فال ضرر فيه. ىشكو كلمة مل خيرج  و الشديد، 

 العقيدة وعرضت تفاصيلها أمامكم.ه أحاديث عن هذ 5آ�ت و 3هذه ف



 

 املبحث الثاين واألربعون

 إىل امليت ال الثوابيصإ

  ."ل الثوابيصاإ"إىل امليت يسمى  ةاحلسناألعمال أجر هداء إ

  :ما يليوتفاصيلها العقيدة ه عن هذحديثاً  14آية و  11ذكر نسو 

مل لو ال الثواب عمل مستحب، ميكن للمرء أن يفعله إذا شاء، وال حرج يصإ

  يفعله.

 ال الثوابيصمخس نقاط رئيسية إل

ذلك من أجل التباهي �لناس، فعل ، إذا ر�ء ومسعةكون فيه ال يأن  .1

رتتب عليه األجر ألن مثل هذا الفعل ال ي تيإىل املثواب صل اليفلن 

ال على اإلطالق. لذلك من األفضل أن نعطي �ليد اليمىن بينما 

  اليد اليسرى.تعرفها 

  لطقوس.اتباع التقاليد واجيب أال يكون هناك  .2

فقراء؛ أل�ا حقهم، وإعطائها هلم إن شئت أن تتصدق، فاعطها لل .3

  كثر الثواب.يُ 

  تبذير.أي نوع من الالثواب ل يصاإيف  وجدأن ال ي .4

  الثواب. ليصاال يصح دعوة الناس والتجمع إل .5
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الثواب ل يصاإل، فكيف حيل اجلمع ومجع الناس ألجلهوت املوال حيسن إعالن 

  ؟من األعمالما يفعله غري املسلمني والرقص و واالحتفال 

 ديث:جاء يف احل فقد

1  ََعِن النَِّيبِّ ملسو هيلع هللا ىلص قَال ، ُكْم َوالنـَّْعَى فَِإنَّ النـَّْعَى ِمْن َعَمِل  " :َعْن َعْبِد ا�َِّ ِإ�َّ

  َوِيف اْلَباِب َعْن ُحَذيـَْفَة.  . قَاَل َعْبُد ا�َِّ َوالنـَّْعُى أََذاٌن ِ�ْلَميِّتِ   .  " اْجلَاِهِليَّةِ 

، رقم 239(الرتمذي، کتاب اجلنائز، �ب ما جاء يف کراهية النعي، ص 

 ص النعي، عن يه؛ ابن ماجة، کتاب اجلنائز، �ب ما جاء يف الن984

  )1476 رقم ،211

يف هذا احلديث �ي عن إعالن وفاة امليت يف األماكن العامة. نعم، جيوز 

  .ع الناسمجنشر اخلرب و صح اجلنازة، ولكن ال يصالة عن عالم اإل

آخر فرصة لرؤية وهي نه وقت احلزن، رغم أعن التجمع  الشريعةملا منعت 

ال الثواب وهو فعل إليصع الناس ا اجتم، فكيف تسمح عليهة صالالامليت و 

من  وا شيًئا، وتلنوعةبغري أعمال مم. نعم، إذا اجتمع بعض الناس اً سرّ يُفعل 

  العلماء.مليت، فقد أ�حه إىل اأجره هدوا ، وأالقرآن

 الثواب يصالثالث طرق إل

   :) إيصال الثواب �لتصدق1(

صدق �لتربع �ملال وإطعام الفقراء والتجر إعطاء األ :على سبيل املثال

  .وتصدق حلومها �حليوا�ت للفقراء وبتضحية احليوا�ت
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  :يةبدن) إيصال الثواب من خالل القيام �عمال 2(

الصوم والصالة مث إيصال ، و إىل امليت احلج وإيصال أجره :على سبيل املثال

  األجر إىل امليت.

  :�لقراءةالثواب ) إيصال 3(

وإيصال األجر ملسو هيلع هللا ىلص النيب الكرمي صالة على تالوة القرآن وال :على سبيل املثال

  لميت.دعاء لإىل امليت، وكذلك ال

 صدقالتبالثواب إيصال ) 1(

 العقيدة الطحاوية:يف 

(العقيدة الطحاوية، رقم  "دعاء األحياء وصدقا�م منفعة لألموات. ويف"

 )19، ص 89العقيدة 

 ويف شرح الفقه األكرب:

 ".احلاالت علو يف مهل نفع هعن مهوصدقت لألموات األحياء دعاء أن: اهومن"

 ص للمعتزلة، خالفا ينفع للميت الدعاء أن يف مسئلة األکرب، هالفق شرح(

224(  

  ه.إلي يصاهلااليت يتم إ صدقاتالفائدة يتلقى  يتأن املعين ي

 وهذه بعض األحاديث:
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1  ِعْكرَِمَة يـَُقوُل أَنـَْبَأَ� اْبُن َعبَّاٍس ـ رضى هللا عنهما ـ َأنَّ َسْعَد ْبَن ُعَباَدَة ـ

َها، فـََقاَل َ� َرُسوَل ا�َِّ ِإنَّ أُّمِي  رضى هللا عنه ـ تـُُوفَِّيْت أُمُُّه َوْهَو َغاِئٌب َعنـْ

َفُعَها َشْىٌء ِإنْ  َها، أَيـَنـْ َها قَاَل  تـُُوفَِّيْت َوأََ� َغاِئٌب َعنـْ ْقُت بِِه َعنـْ   .  " نـََعْم   "  َتَصدَّ

َها (صحيح البخاري، �ب   . قَاَل فَِإّينِ أُْشِهُدَك َأنَّ َحاِئِطي اْلِمْخرَاَف َصَدَقٌة َعَليـْ

 �ب مسلم، صحيح ؛456 ص أمي، عن إذا قال أرضي أو بستاين صدقة �

 ) 1630/4219، رقم 716الصدقات إلی امليت، ص  ثواب وصول

2  َُّعْن َسْعِد ْبِن ُعَباَدَة، أَنَُّه قَاَل َ� َرُسوَل ا�َِّ ِإنَّ أُمَّ َسْعٍد َماَتْت فََأى

رًا َوقَاَل َهِذِه ألُمِّ َسْعٍد. (أبو داؤد،    .  " اْلَماءُ  "  الصََّدَقِة أَْفَضُل قَاَل  قَاَل َفَحَفَر بِئـْ

  )1681، رقم 249کتاب الزکوة، �ب يف فضل سقي املاء، ص 

3  َعْن َعاِئَشَة، أَنَّ َرُجًال، قَاَل لِلنَِّيبِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِإنَّ أُّمَِي افْـُتِلَتْت نـَْفُسَها َوِإّينِ َأظُنـَُّها

َها قَالَ  َقْت فَِلَي َأْجٌر َأْن أََتَصدََّق َعنـْ (صحيح مسلم،    .  " نـََعمْ  "  َلْو َتَكلََّمْت َتَصدَّ

 رقم ،406 ص ،ه�ب وصول ثواب الصدقة عن امليت إليکتاب الزکوة، 

1004/2326( 

4  قَاَل َشِهْدُت َمَع َرُسوِل ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص اَألْضَحى ، َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد ا�َِّ

َربِِه َوُأِيتَ ِبَكْبٍش َفَذَحبَُه َرسُ  وُل ا�َِّ صلى ِ�ْلُمَصلَّى فـََلمَّا َقَضى ُخْطبَـَتُه نـََزَل ِمْن ِمنـْ

ِبْسِم ا�َِّ َوا�َُّ َأْكبَـُر َهَذا َعينِّ َوَعمَّْن ملَْ ُيَضحِّ ِمْن   "  هللا عليه وسلم بَِيِدِه َوقَاَل 

 ص مجاعة، عن ا(أبو داؤد، کتاب الضحا�، �ب يف الشاة يضحي �  .  " أُمَِّيت 

  )2810 رقم ،409
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5  ي ِبَكْبَشْنيِ فـَُقْلُت َما َهَذا فـََقاَل ِإنَّ َعْن َحَنٍش، قَاَل َرأَْيُت َعِلي�ا ُيَضّحِ

ي َعْنهُ  َي َعْنُه فََأَ� ُأَضّحِ (أبو داؤد، کتاب   . َرُسوَل ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص أَْوَصاِين َأْن ُأَضّحِ

  )2790، رقم 407الضحا�، �ب األضحية عن امليت، ص 

فإن أجره  بح عنهأو ذُ  عن ميت قدّ صُ تُ هذه األحاديث أنه إذا قد ورد يف ف

جتنبًا عن ، سمعةاللو هذا العمل عن عن الر�ء و خيلكن جيب أن و  .يهإلصل ي

به من حني آلخر، ألنه مستحب قوم ي، وأن واإلسرافالشائعة  التقاليدمراعاة 

  فقط.

 يةالبدنعامل األب ثواب) إيصال ال2(

 ديث:فقد جاء يف احل

6  ََِّعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل َأْخبَـَرِين ُحَصْنيُ ْبُن َعْوٍف، قَاَل قـُْلُت َ� َرُسوَل ا�

  "  َفَصَمَت َساَعًة ُمثَّ قَاَل   . ِإنَّ َأِيب أَْدرََكُه احلَْجُّ َوَال َيْسَتِطيُع أَْن َحيُجَّ ِإالَّ ُمْعَرتًِضا 

املناسک، �ب احلج عن امليت، ص (ابن ماجة، کتاب   .  " ُحجَّ َعْن أَبِيَك 

  )2904، رقم 620

7  ،ٍأَنَُّه اْستَـْفَىت النَِّيبَّ ـ صلى  -َرُجٌل ِمَن اْلُفرِْع  -َعْن َأِيب اْلَغْوِث ْبِن ُحَصْني

  "  ـ هللا عليه وسلم ـ َعْن ِحجٍَّة َكاَنْت َعَلى أَبِيِه َماَت َوملَْ َحيُجَّ قَاَل النَِّيبُّ ـ ملسو هيلع هللا ىلص

َياُم ِيف النَّْذِر يـُْقَضى َعْنُه   " َوقَاَل النَِّيبُّ ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ   .   " ُحجَّ َعْن أَبِيَك    .  " وََكَذِلَك الّصِ

 )2905، رقم 620(ابن ماجة، کتاب املناسک، �ب احلج عن امليت، ص 

  بدنيةالعبادة الهذين احلديثني أن أجر ، فتبني من بدنيةاحلج والصوم عبادة 

  مليت.إىل اى دَ هميكن أن يُ 
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 دعاءالثواب بتالوة القرآن والإيصال ) 3(

دعوة و لكن حتديد موعد هلا، ، و األجر للميت بقراءة القرآن جائزيصال وإ

وحتميلها على مواقع تصوير القيام �لو ، والرقص والغناء �لطبولها، إليالناس 

  مشروعة ومباحة؟ التواصل االجتماعي، كيف ميكن أن تكون

 آل�ت التالية:�بتة �هي أما الدعاء لألموات ف

  1 نَِنا الَِّذيَن َسَبُقوَنا ْخَوا َوالَِّذيَن َجاُءوا ِمْن بَْعِدِهْم َيُقولُوَن َربََّنا اْغِفْر لََنا َوِإلِ

 ]10بِاْإلِيَماِن [الحشر/

  2 َلَِمْن َدَخَل ب لَِوالَِدّيَ َو ح/َرّبِ اْغِفْر ِيل َو لِلُْمْؤِمِنَني َوالُْمْؤِمَناِت [نو  ]28ْ�ِيتَ ُمْؤِمًنا َو

  3 ُِِّموا َتْسل ِيبِّ َيا أَيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا َصلُّوا �َلَْيِه َوَسل
َ َوَمَالئَِكَتُه ُيَصلُّوَن �ََ� الّ�َ يًما إِّنَ اّ�َ

 ]56[األحزاب/

صلى هللا ن على النيب الكرمي أن هللا واملالئكة يصلو األخرية يف اآلية كر د ذُ ق

على ة صالالف ،ملسو هيلع هللا ىلصمر املؤمنون أيًضا �لصالة على النيب الكرمي أُ ، فعليه وسلم

  عبادة عظيمة. ملسو هيلع هللا ىلص النيب الكرمي

لو مل يكن عمًال من . ملسو هيلع هللا ىلص يف هذه اآلية �لصالة على النيب الكرمي �أُمر  وقد

  ، ملا أُمر� بذلك.الثوابأعمال 

 للميت:الثواب  تثبت إيصالبعض األحاديث اليت  وهذه

8  ِإَذا َماَت  : قَالَ - ملسو هيلع هللا ىلص  - أَنَّ َرُسوَل َا�َِّ  -  رضى هللا عنه  - َعْن َأِيب ُهرَيـْرََة

ْنَساُن اِنـَْقَطَع َعْنُه َعَمُلُه ِإالَّ ِمْن َثَالٍث  تَـَفُع بِِه، َأْو  َصَدَقةٍ  :اَْإلِ َجارِيٍَة ، َأْو ِعْلٍم يـُنـْ
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(صحيح مسلم، �ب ما يلحق اإلنسان من الثواب بعد   َوَلٍد َصاحلٍَ يَْدُعو َلُه.

  )1631/4223 رقم ،716 ص ،هوفات

9  َعَلى   } يس   { اقْـَرُءوا   "  َعْن َمْعِقِل ْبِن َيَساٍر، قَاَل قَاَل النَِّيبُّ ملسو هيلع هللا ىلص

 )3121 رقم ،457 ص امليت، عند القرأة �ب داؤد، أبو(. َمْوَ�ُكْم 

10  َعْن َهاِنٍئ، َمْوَىل ُعْثَماَن َعْن ُعْثَماَن ْبِن َعفَّاَن، قَاَل َكاَن النَِّيبُّ ملسو هيلع هللا ىلص ِإَذا

اْستَـْغِفُروا َألِخيُكْم َوَسُلوا َلُه التـَّْثِبيَت  "  َقاَل فـَرََغ ِمْن َدْفِن اْلَميِِّت َوَقَف َعَلْيِه فَـ 

(أبوداؤد، �ب االستغفار عند القرب للميت يف وقت   .  " فَِإنَُّه اآلَن ُيْسَألُ 

  )3221، رقم 470االنصراف، ص 

11  ْعُت َرُسوَل ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص يـَُقوُل ُتْم َعَلى   "  َعْن َأِيب ُهرَيـْرََة، قَاَل مسَِ ِإَذا َصلَّيـْ

َعاَء  ، رقم 468(أبو داؤد، �ب الدعاء للميت، ص   .  " اْلَميِِّت فََأْخِلُصوا َلُه الدُّ

3199(  

12   املشيخة أ�م حضروا غضيف بن احلارث  حدثنا صفوان حدثين

فکانت املشيخة  ․․․․ ٓيس يقرء أحد منکم له فقال هالثمايل حني اشتد سوق

مسند أمحد، مسند حديث ( ا.� هت عند امليت خفف عنأيقولون إذا قر 

 )16521، رقم 75، ص �5، ج  غضيب بن احلارث

 وقد جاء يف هذا احلديث أن قراءة يس خيفف من شدة املوت.

13 إذا: يهلبن قال هأن هعن عبد الرمحن بن العالء بن اللجالج عن أبي 

 هللا رسول سنة علی و قولوا �سم هللاو  اللحد يف فضعوين قربي أدخلتموين

 رأيت فإين اهخامت و البقرة ولأ رأسي عند واقرأوا سنا الرتاب علي وسنوا ملسو هيلع هللا ىلص
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 قرأة يف ورد ما �ب اجلنائز، کتاب البيهقی، سنن. (كذل اهيستحب عمر ابن

  )7068 رقم ،93 ص ،4 ج القرب، عند القرآن

يعض  ةقرأرضي هللا عنهما استحب  عمر ابنيف هذا احلديث أن وقد جاء 

  على رأس امليت بعد الدفن. سورة البقرةآ�ت 

كل هذه األحاديث الثالثة عشر واآل�ت الثالثة تدل على أن أجر الصدقة 

  وأجر الدعاء واالستغفار يصل إىل امليت.

قيام �عمال أخرى بني احلني ال وزلموتى، وجيلاملرء دائًما دعو واألهم هو أن ي

وال  ، وجيب أال يتضمن ذلك طقوًسا،موعدحتديد  وزولكن ال جي، واآلخر

كما هو غريها  و  ، وال غناءً اً ، وال رقص، وال طبوالً اً ، وال جتمعاً ، وال إسرافمسعة

  احلال يف معارض غري املسلمني. 

 للموتى وز إيصال الثوابيقول بعض الناس أنه ال جي

يقول: إن أجر الدعاء يصل إىل امليت؛ ألنه ثبت �حلديث، الناس بعض 

  ال يصل أجر الصدقات.ولكن 

 :التالية آل�ت�دلون هم يست

4  ْنَسحبِن إِّالَ َما َسَ� [النجم  ]53:39َوأَْن لَْ�َس لِْإلِ

5  ِزَرةٌ ِوْزَر أُْخَرى  ]6:164[األنعام َوَال َتْجلِسُب �ُّلُ َنْفٍس إِّالَ �َلَْيَها َوَال َتِزُر َوا

6  �74:38ُّلُ َنْفٍس بَِما َكَسَبْت َرِه�َنٌة [المدثر[ 

  7 ْكَ�َسَبْت [البقرة  ]2:286لََها َما َكَسَبْت َو�َلَْيَها َما ا
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8  لَُجلْم َما َكَسْ�ُتْم [البقرة ٌة قَْد َخلَْت لََها َما َكَسَبْت َو  ]2:141تِلَْك أُّمَ

9  ٌَة قَْد َخل لَُجلْم َما َكَسْ�ُتْم [البقرة تِلَْك أُّمَ  ]2:134ْت لََها َما َكَسَبْت َو

  10  2:281ُثّمَ ُتَوّىفَ �ُّلُ َنْفٍس َما َكَسَبْت َوُهْم َال ُيْظلَُموَن [البقرة[ 

املتوىف هذه اآل�ت السبع أن اإلنسان يكافأ على ما يفعله. فهذا يثبت أن يف 

  عاقب ملا فعله يف حياته.، بل يكافأ ويال حيصل على أجر من غريه

 يف جواز إيصال الثوابالعلامء دالئل مجهور 

صل يالقرآن ىل أن أجر الصدقة وقراءة ذهبوا إلكن مجهور علماء هذه األمة 

  مليت لثالثة أسباب.إىل ا

إىل  املرسلالثواب آ�ت توضح أن  3حديثًا و  13سبق أن نقلنا قد  .1

ال يصل األجر . ولوال هذه األحاديث واآل�ت لرأينا أن يصل إليهامليت 

  امليت.إىل 

، ألن هذا هو يكافأ على ما يفعلهاملرء قول إن تاملذكورة بعة اآل�ت الس .2

ي يرسلها شخص آخر ذالشمل الثواب ال ي ذاه العدل، لكنى قتضم

 . امليتإىل

، ءدقاصوأ ر�ءأقو  له أوالدمها العلماء هي أن املتوىف اإلجابة الثانية اليت قدّ  .3

، جر والثوابأيًضا سبب لكسب األوالقرابة الصداقة و األبناء  يةتربفإن 

فإنه ينال آ�مهم وإضالهلم جر على ذلك. وكذلك إذا تسبب يف ؤ في

 الذنب أيضا، كما يف اآلية التالية:
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  11 ِر َرُهْم �َحبِملًَة َيْوَم الِْقَياَمِة َوِمْن أَْوَزا الَِّذيَن يُِضلُّوَنُهْم بَِغْريِ �ِلٍْم أََال  لَِيْحِملُوا أَْوَزا

 ]16:25َسحبَء َما َيِزُروَن [النحل 

 ديث:جاء يف احلك وكذل

14  َمْن َدَعا ِإَىل ُهًدى َكاَن َلُه   "  َعْن َأِيب ُهرَيـْرََة، َأنَّ َرُسوَل ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل

ًئا َوَمْن َدَعا ِإَىل ِمَن اَألْجِر ِمْثُل ُأُجوِر َمْن  تَِبَعُه َال يـَنـُْقُص َذِلَك ِمْن ُأُجورِِهْم َشيـْ

ًئا  ُقُص َذِلَك ِمْن آَ�ِمِهْم َشيـْ َضالََلٍة َكاَن َعَلْيِه ِمَن اِإلمثِْ ِمْثُل آَ�ِم َمْن تَِبَعُه َال يـَنـْ

   )4609، رقم 652(أبو داؤد، �ب من دعا إلی السنة، ص   . " 

فاعل. المثل جر كان له من األ،   عمل اخلرييفتسبب من  هنيف هذا احلديث أ

كان له من ،  هباارتكو عصية يف عمل املأحد تسبب ، إذا وبنفس الطريقة

  ل، ألنه تسبب يف املعصية.فاعالمثل عذاب ال

ينال أجره أحد يف عمل اخلري أو املعصية سبب تهذه اآلية واحلديث أنه إذا يف 

 ه إليهأجر حد أدفع انه، فإن تحق األجر بسبب إميأو عقابه، ومبا أن املؤمن اس

  .فيصل ذلك إليه

منع إمنا بل ، على القبورأو هدية أو ذبح نذر فعل من مل يرد يف احلديث ما ي

، لذلك يصال الثوابإلفقط الشريعة إمنا أذنت مثل هذه األفعال. عن  ديثاحل

  .اوزهجيال جيب على املرء أن 

  .اتفاصيلهبيناه ب، وقد ةديعقال ههذحديثاً عن  14آية و  11هذه ف
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 القبور يجماورحمالت املقابر 

ميت، وأحيا�ً لدعو لاملرء إىل القبور وييذهب األحاديث تثبت فقط أن 

  ، ويستحب ذلك.يتصدق على الفقراء

حتت ستار هذه األحكام املقابر  ولكن الذي حيدث اآلن هو أن بعض جماوري

وا يعط كل من �يت إليهم أنن  ثو حيالمعة، و صنعوا قباً� كبرية ووضعوا ملبات 

�م يتلقون إأفضل، و م تكون حيا�وأن  مكل رغبا�صاحب القرب  يحقق املال ل

. لذلك، هناك فرق كبري بني ز�رة شبكتهم لغ طائلة من الذين يقعون يفمبا

  .هذه اإلعمالوبني املسموح القرب 

احتفال كل مخيس أو يف ، بل يدعون الناس لز�رة القرب  مث ال يتوقفون هنا

، يتألف عالوة على ذلكو ل احليل املختلفة. وما إىل ذلك من خال الُعرس

طوال الليل. يف الواقع، واخلرافات  قوايل ورقص العاهراتالرس من العُ مهرجان 

هذه املهرجا�ت السائدة يف �ملقارنة مع  ة�فهتبدو املهرجا�ت اهلندوسية 

  رس.العُ 

إ�ا تصرف و تذكر املوت واآلخرة، ��ا فقد ر و رة القبوقد أذن العلماء ز�

، على العكس من ذلك، يقع ا الزمانالقلوب عن األمور الدنيوية. لكن يف هذ

العامل وألوانه بشكل ظهر ي�ن �سم الدين على هذه املقابر  اخلطا�املرء يف 

  مبهر لدرجة أن كل فىت وفتاة يتوقون للحصول عليه.

بني عمل مستحب أجازه العلماء وبني الرقصات وبون بعيد شاسع فرق هناك 

  !غري إسالميةواالحتفاالت وأنشطة أخرى كثرية 



 

 املبحث الثالث واألربعون

 ىتوسامع امل

  .ةديالعق هأحاديث حول هذ 7آ�ت و  4ذكر سن

سمع املوتى أم ال، هذه قضية معقدة وصعبة للغاية. هناك ثالث مدارس يهل 

  ميع لديها أدلة.اجلفكرية فيما يتعلق بسماع املوتى، و 

  أن املوتى ال يسمعون. ها:أحد )1(

  القول الثاين: أن املوتى يسمعون. )2(

د هللا الثالث: أ�م ال يسمعون كل شيء، بل يسمعون ما يريالقول و  )3(

  �ملالئكة أو بغري ذلك من الوسائل. مسمعهمنهم أن يُ 

هناك خالف يف مساع املوتى، فكيف ُيسمح لإلنسان عندما يوجد : مالحظة

يطلق كيف جيوز أن ، و م�احاجأن يقضوا  األولياء وأأن يطلب من األنبياء 

  !"احلاجات "قاضوا�م �عليهم 

 ن املوتى ال يسمعونإالقول األول: 

 :ذا القوليلي بعض اآل�ت املتعلقة �فيما 

  1 لَّْوا ُمْدبِِريَن [النمل �َاَء إِذَا َو ّمَ الّدُ  ]27:80إِنََّك َال ُتْسِمُع الَْمْوَ� َوَال ُتْسِمُع الّصُ

  2لَّْوا ُمْدبِِريَن [الروم �َاَء إِذَا َو ّمَ الّدُ  ]30:52 فَِإنََّك َال ُتْسِمُع الَْمْوَ� َوَال تُْسِمُع الّصُ
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  3 ُيْسِمُع َمْن َيَشحبُء َوَما أَْنَت بُِمْسِمٍع َمْن ِيف َ َوَما َيْسَتِوي اْألَْحَياُء َوَال اْألَْمَواُت إِّنَ اّ�َ

 ]35:22الُْقُبوِر [فاطر 

أنه ال ميكنك  ملسو هيلع هللا ىلصللنيب الكرمي سبحانه وتعاىل ، قال هللا ةيف هذه اآل�ت الثالث

هذه نظرًا إىل سمع من يشاء. وتى يسمعون، نعم يستطيع هللا أن يُ أن جتعل امل

سمع املوتى، نعم يستطيع هللا أنه ال ميكننا أن نُ علم البعض أهل اآل�ت قال 

  سمع من يشاء.أن يُ 

إىل أن امليت ال يسمع، وما رواه الرسول الكرمي � عائشة  ةسيدال وذهب

عنه يف ذلك الوقت فقط. لذلك، يف هذا احلديث، قالت ملسو هيلع هللا ىلص كان معجزة 

  .27:80اآلية تلت إن املوتى ال يسمعون ، وهلذا � عائشة  ةسيدال

 ديث:كما يف هذا احل

1  َعِن اْبِن ُعَمَر ـ رضى هللا عنهما ـ قَاَل َوَقَف النَِّيبُّ ملسو هيلع هللا ىلص َعَلى قَِليِب َبْدٍر

  } ُمثَّ قَاَل إِنـَُّهُم اآلَن َيْسَمُعوَن َما أَُقولُ  َهْل َوَجْدُمتْ َما َوَعَد َربُُّكْم َحق�ا { فـََقاَل 

َا قَاَل النَِّيبُّ ملسو هيلع هللا ىلص  نَّ الَِّذي ُكْنُت إِنـَُّهُم اآلَن لَيَـْعَلُموَن أَ   " َفذُِكَر لَِعاِئَشَة فـََقاَلْت ِإمنَّ

(صحيح   . اآليَةَ  ،  ِإنََّك َال ُتْسِمُع اْلَمْوَتى  :ُمثَّ قـََرَأتْ   .  " أَُقوُل َهلُْم ُهَو احلَْقُّ 

، رقم 671البخاري، کتاب املغازي، �ب قتل أيب جهل، ص 

3980/3981( 

ع، لكن النيب ميسال ن امليت إ: � عائشةة يدسال تيف هذا احلديث، قال

. وهذا يؤيده قاحكان قال إن أهل بدر اآلن يعرفون أن ما قلته هلم   ملسو هيلع هللا ىلصالكرمي 

 :رمحه هللا قتادة سيد�أيًضا تفسري 
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2  فـَُقِذُفوا ِيف َطِويٍّ ِمْن ... َعْن َأِيب طَْلَحَة، َأنَّ َنِيبَّ ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص أََمَر يـَْوَم َبْدٍر

فـََقاَل ُعَمُر َ� َرُسوَل   أَْطَواِء َبْدٍر ... َفَجَعَل يـَُناِديِهْم �َِْمسَائِِهْم َوَأْمسَاِء آَ�ئِِهْم...

، َما ُتَكلُِّم ِمْن  َوالَِّذي نـَْفُس   " َأْجَساٍد َال أَْرَواَح َهلَا فـََقاَل َرُسوُل ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص ا�َِّ

ُهْم  قَاَل قـََتاَدُة َأْحَياُهُم ا�َُّ َحىتَّ   .  " ُحمَمٍَّد بَِيِدِه، َما أَنـُْتْم �َِْمسََع ِلَما أَُقوُل ِمنـْ

" (صحيح البخاري، کتاب  . َونَِقيَمًة َوَحْسرًَة َوَنَدًما َأْمسََعُهْم قـَْوَلُه تـَْوبِيًخا َوَتْصِغريًا

 )3976، رقم 671املغازي، �ب قتل أيب جهل، ص 

صلى أن هللا أحياهم ليسمعوا كالم الرسول الكرمي رمحه هللا  قتادة سيد�يقول 

  توبيًخا وعارًا وعقاً�.هللا عليه وسلم 

كفار  ون، ولكن هللا أحىي، فإن املوتى ال يسمعقتادة سيد�وحبسب تفسري 

هذه معجزة إلذالهلم، ف ملسو هيلع هللا ىلص، وجعلهم يسمعون كالم الرسول الكرمي قريش

  .ونال يسمع الظروف العادية املوتىيف ، وإال ملسو هيلع هللا ىلصالرسول الكرمي 

  هذه اآل�ت الثالثة واحلديثني أن املوتى ال يسمعون.من  تبني

 املوتى يسمعون ن: إالقول الثاين

 األحاديث التالية: قدمت املوتى يسمعونن قول �تالطائفة الثانية اليت 

3  أَنَّ اْبَن ُعَمَر ـ رضى هللا عنهما ـ َأْخبَـرَُه قَاَل اطََّلَع النَِّيبُّ ملسو هيلع هللا ىلص َعَلى أَْهِل

َما   " َفِقيَل َلُه َتْدُعو أَْمَواً� فـََقاَل   .  " َوَجْدُمتْ َما َوَعَد َربُُّكْم َحق�ا   " اْلَقِليِب فـََقاَل 

يُبوَن" ُهْم َوَلِكْن َال جيُِ  عذاب يف جاء ما �ب ،يبخار ال صحيح(  .  أَنـُْتْم �َِْمسََع ِمنـْ

 )1370، رقم 220 ص القرب،

 معون.هذا احلديث يدل على أن املوتى يس
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4 ِإنَّ اْلَعْبَد ِإَذا  النبی ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل  َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك ـ رضى هللا عنه ـ عن"

ُوِضَع ِيف قـَْربِِه، َوتـََوىلَّ َعْنُه َأْصَحابُُه، َوِإنَُّه لََيْسَمُع قـَرَْع نَِعاِهلِْم، أََ�ُه َمَلَكاِن 

فـَيَـُقوُل َأْشَهُد أَنَُّه   . فـَيـُْقِعَدانِِه فـَيَـُقوَالِن َما ُكْنَت تـَُقوُل ِيف هذا الرَُّجِل ُحمَمٍَّد ملسو هيلع هللا ىلص

(صحيح البخاري، �ب امليت يسمع خفق النعال، ص   . َعْبُد ا�َِّ َوَرُسولُهُ 

  )1338، رقم 213

 جاء يف هذا احلديث أن امليت يسمع صوت األحذية.

5  وکل قربي عند علي صلی من ملسو هيلع هللا ىلص ال: قال رسول هللاق ريرةهعن أيب 

 شفيعا، أو شهيدا هل وکنتته آخر  و هدنيا أمر ما� کفی و يبلغين كمل ما�

صلى هللا عليه  النيب عن: قال احلنفي رواية ويف األصمعي، حديث اللفظ ذاه

. هأبلغت �ئيا علي صلی ومن همسعت قربي عند علي صلی من: قال وسلم

 ،2 ج ،هوتوقري  هوإجاللملسو هيلع هللا ىلص يف تعظيم النيب  �ب اإلميان، شعب يف البيهقي(

  )1583 رقم ،218 ص

فهو  هقرب قرب ملسو هيلع هللا ىلص على النيب صالة الجاء يف هذا احلديث أنه إذا قرأ أحدهم 

هذا  علماء بعض وصف قد .إليه املالئكةيبلغها مع، وإذا قرأه من بعيد سي

  .ضعفل� احلديث

بل يسمعون بقدر ما يشاء  ال يسمعونالقول الثالث: املوتى 

 اهللا

 :هذه الطائفة تستدل �آل�ت واألحاديث التالية
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  4 ُيْسِمُع َمْن َيَشحبُء َوَما أَْنَت بُِمْسِمٍع َمْن ِيف َ َوَما َيْسَتِوي اْألَْحَياُء َوَال اْألَْمَواُت إِّنَ اّ�َ

 ]35:22الُْقُبوِر [فاطر 

سمعهم شاء هللا هلم أن يسمعوا، وال يُ  ما ونالقبور يسمعأهل يف هذه اآلية أن 

  أحد.

 ويف احلديث:

6  ِمُكْم يـَْوَم   " َعْن أَْوِس ْبِن أَْوٍس، قَاَل قَاَل َرُسوُل ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِإنَّ ِمْن أَْفَضِل أَ�َّ

الصَّْعَقُة فََأْكِثُروا َعَلىَّ ِمَن اْجلُُمَعِة ِفيِه ُخِلَق آَدُم َوِفيِه قُِبَض َوِفيِه النـَّْفَخُة َوِفيِه 

قَاَل قَاُلوا َ� َرُسوَل ا�َِّ وََكْيَف   .   " الصَّالَِة ِفيِه فَِإنَّ َصالََتُكْم َمْعُروَضٌة َعَلىَّ 

رََّم ِإنَّ ا�ََّ َعزَّ َوَجلَّ حَ   " فـََقاَل   . تـُْعَرُض َصالَتـَُنا َعَلْيَك َوَقْد أَرِْمَت يـَُقوُلوَن بَِليَت 

، رقم 226(أبو داؤد، �ب يف االستغفار، ص   .  " َعَلى اَألْرِض َأْجَساَد األَنِْبَياءِ 

  )1085، رقم 152؛ ابن ماجة، �ب يف فضل اجلمعة، ص 1531

، فهو ال يسمع من يهعرض عليُ ملسو هيلع هللا ىلص الصالة على النيب يف هذا احلديث أن 

 إليه.رسل بعيد، بل ي

7  َال َجتَْعُلوا بـُُيوَتُكْم قـُُبورًا َوالَ  " ُهرَيـْرََة، قَاَل قَاَل َرُسوُل ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص: َعْن َأِيب

ُتمْ  ُلُغِين َحْيُث ُكنـْ (أبو داؤد،    .  " َجتَْعُلوا قـَْربِي ِعيًدا َوَصلُّوا َعَلىَّ فَِإنَّ َصالََتُكْم تـَبـْ

  )2042 ، رقم296کتاب املناسک، �ب ز�رة القبور، 

ويتضح من هذه األحاديث أن الرسول الكرمي ملسو هيلع هللا ىلص ال يستمع مباشرة، بل ينقل 

  عليه.عرض إليه، ويُ 
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كان أحد أساتذيت يقول إن اجلمع بني احلديثني واآليتني يدل على أن املوتى 

و ها ه. هذو م أن يسمعهلال يسمعون أنفسهم، لكنهم يسمعون ما يريد هللا 

  . وهللا أعلم.واألحاديث املتوازن الذي جيمع بني نوعي اآل�تم و ائ السلير ال

 تفاصيلها.ب، وقد ُقدمت ةديعقال هأحاديث عن هذ 7آ�ت و  4هذه ف



 

  رابع واألربعونلاملبحث ا

  

 أرشاط الساعة

  وتفاصيلها كالتايل: ةديعقاله حديثاً عن هذ 16آ�ت و  3ذكر نس

  :الكربى الساعةأشراط 

  ) الدخان1(

  ) ظهور الدجال2(

  الناسكلم تمن األرض دابة ج و ) خر 3(

  الشمس من مغر�اطلوع ) 4(

  عيسى عليه السالم من السماء إىل األرضسيد� ل و نز ) 5(

  ر �جوج ومأجوج و ) ظه6(

رب وواحد واحد يف الشرق وواحد يف الغ؛ ثالثة أماكنيف خسف ) 7،8،9(

  يف شبه اجلزيرة العربية

 .شرإىل احملناس ع �ر جتمع الندالا) 10(
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  لساعة.لأخرى أشراط كما أن هناك 

 لساعة رشاط لاألذه نؤمن هب

آل�ت واألحاديث. وقد ورد ذكر ة �بت، أل�ا �لساعةاألشراط لذه �نؤمن قد 

 يف حديث واحد وهو: ةالعشر هذه العالمات 

1  َنا َوَحنُْن نـََتَذاَكُر ، قَاَل اطََّلَع النَِّيبُّ ملسو هيلع هللا ىلص َعَليـْ َعْن ُحَذيـَْفَة ْبِن َأِسيٍد اْلِغَفارِيِّ

تـََرْوَن  إِنـََّها َلْن تـَُقوَم َحىتَّ   " قَاَل   . قَاُلوا نَْذُكُر السَّاَعَة   .   " َما َتَذاَكُروَن   " فـََقاَل 

َلَها َعْشَر آَ�ٍت  ابََّة َوطُُلوَع الشَّْمِس ِمْن   .   " قـَبـْ َخاَن َوالدَّجَّاَل َوالدَّ َفذََكَر الدُّ

َمْغرِِ�َا َونـُُزوَل ِعيَسى اْبِن َمْرَميَ ملسو هيلع هللا ىلص َوَ�ُْجوَج َوَمْأُجوَج َوَثالَثََة ُخُسوٍف َخْسٌف 

َمْغِرِب َوَخْسٌف ِجبَزِيرَِة اْلَعَرِب َوآِخُر َذِلَك َ�ٌر َختْرُُج ِمَن ِ�ْلَمْشرِِق َوَخْسٌف ِ�لْ 

(صحيح مسلم، کتاب الفنت، �ب ِيف اآلَ�ِت   . اْلَيَمِن َتْطُرُد النَّاَس ِإَىل َحمَْشرِِهْم 

؛ أبو داؤد، کتاب 2901/7285، رقم 1256الَِّيت َتُكوُن قـَْبَل السَّاَعِة، ص 

  )4311، رقم 605ارات الساعة، ص املالحم، �ب أم

  الكربى قبل يوم القيامة. ةهذه العالمات العشر  قعست

 إىل األرض عيسى سيدنا سوف يعود 

قد عليه السالم عيسى سيد� األحاديث الصحيحة أن  من كثرييف  ذُكر فقد 

نفذ ، وسيالساعةقيام قرب  ، وأنه سينزل إىل األرض مرة أخرىالسماءفع إىل رُ 

ة ماأليكون من ، بل خاصةة ، فلن يكون له شريعملسو هيلع هللا ىلصشريعة النيب الكرمي 
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هو خامت  ملسو هيلع هللا ىلصألن الرسول الكرمي  احملمدية على صاحبها الصالة والسالم؛

  فهو كاذب.بعده األنبياء، وال نيب بعده، ومن يدعي النبوة 

متاًما، ألن  واه �طللكن دع، يسىنه ع�عض الناس أيًضا عن نفسه ب ادعى

بيديه،  ، ويقتل الدجالالزمانسينزل يف �اية عليه السالم عيسى سيد� 

رأوا املسيح الدجال ومل  أل�م ما يفعلوا ذلك أبًدا نلإ�م وأولئك الذين يدعون 

  هم �طل متاًما.ؤ يقتلوه، فادعا

 سينزل:عليه السالم عيسى سيد� يلي بعض اآل�ت اليت تثبت أن  فيما

  1  َعِزيًزا َحِكيًما ُ ُ إِلَْيِه َو�َحبَن اّ�َ َوإِْن ِمْن أَْهِل الِْجلَتاِب إِّالَ لَُيْؤِمَنّنَ بِِه  بَْل َرفََعُه اّ�َ

ْ َشِهيًدا [ال�سحبء   ]159-4:158قَْبَل َمْوتِِه َوَيْوَم الِْقَياَمِة َيُجلوُن �َلَْهلِ

عيسى سيد� ن املسيح �هذه اآلية حتت تفسري تفسري ابن عباس  يفقد ذكر 

  يعتنقون اإلسالم.سسينزل إىل األرض، وأن أهل الكتاب عليه السالم 

 وكذلك جاء يف هذا احلديث:

2  ... َنَما ُهْم يُِعدُّوَن لِْلِقَتاِل  "َعْن َأِيب ُهرَيـْرََة، َأنَّ َرُسوَل ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل فـَبَـيـْ

الصُُّفوَف ِإْذ أُِقيَمِت الصََّالُة فـَيَـْنزُِل ِعيَسى اْبُن َمْرَميَ َفَأمَُّهْم فَِإَذا َرآُه َعُدوُّ ُيَسوُّوَن 

ا�َِّ َذاَب َكَما يَُذوُب اْلِمْلُح ِيف اْلَماِء فـََلْو تـَرََكُه الَْنَذاَب َحىتَّ يـَْهِلَك َوَلِكْن يـَْقتـُُلُه 

(صحيح مسلم، کتاب الفنت، �ب ِيف فـَْتِح   . "  َحْربَِتِه ا�َُّ بَِيِدِه فـَُريِيِهْم َدَمُه ِيف 

، رقم 1254ُقْسطُْنِطيِنيََّة َوُخُروِج الدَّجَّاِل َونـُُزوِل ِعيَسى اْبِن َمْرَميَ، ص 

2897/7278 ( 
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3 َع َأَ� ُهرَيـْرََة، يـَُقوُل قَاَل َرُسوُل ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص   "   َعِن اْبِن اْلُمَسيَِّب، أَنَُّه مسَِ

َوالَِّذي نـَْفِسي بَِيِدِه لَُيوِشَكنَّ َأْن يـَْنزَِل ِفيُكُم اْبُن َمْرَميَ ملسو هيلع هللا ىلص َحَكًما ُمْقِسطًا 

فـََيْكِسَر الصَِّليَب َويـَْقُتَل اْخلِْنزِيَر َوَيَضَع اجلِْْزيََة َويَِفيَض اْلَماُل َحىتَّ َال يـَْقبَـَلُه َأَحٌد 

ح مسلم، کتاب اإلميان، �ب نـُُزوِل ِعيَسى اْبِن َمْرَميَ َحاِكًما ِبَشرِيَعِة (صحي  .  " 

  )155/389، رقم 77نَِبيَِّنا ُحمَمٍَّد ملسو هيلع هللا ىلص، ص 

 4  قَاَل َأْخبَـَرِين َ�ِفٌع، َمْوَىل َأِيب قـََتاَدَة األَْنَصارِيِّ َأنَّ َأَ� ُهرَيـْرََة، قَاَل قَاَل

  .  " َكْيَف أَنـُْتْم ِإَذا نـََزَل اْبُن َمْرَميَ ِفيُكْم َوِإَماُمُكْم ِمْنُكْم    "   ملسو هيلع هللا ىلص َرُسوُل ا�َِّ 

(صحيح مسلم، کتاب اإلميان، �ب نـُُزوِل ِعيَسى اْبِن َمْرَميَ َحاِكًما ِبَشرِيَعِة نَِبيَِّنا 

  )155/392، رقم 77ُحمَمٍَّد ملسو هيلع هللا ىلص، ص 

5  قَاَل اْبُن َأِيب ِذْئٍب َتْدرِي َما   . .. َعْن َأِيب ُهرَيـْرََة، َأنَّ َرُسوَل ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل

قَاَل فََأمَُّكْم ِبِكَتاِب َربُِّكْم تـََباَرَك َوتـََعاَىل َوُسنَِّة نَِبيُِّكْم   . أَمَُّكْم ِمْنُكْم قـُْلُت ُختِْربُِين 

(صحيح مسلم، کتاب اإلميان، �ب نـُُزوِل ِعيَسى اْبِن َمْرَميَ َحاِكًما   ملسو هيلع هللا ىلص.

  )155/394، رقم 77ِبَشرِيَعِة نَِبيَِّنا ُحمَمٍَّد ملسو هيلع هللا ىلص، ص 

عيسى عليه السالم سينزل إىل األرض مرة سيد� تدل هذه األحاديث على أن 

  .ملسو هيلع هللا ىلصأخرى، وسيتبع شريعة النيب دمحم 

 االمام املهدي

اإلمام املهدي من آ�ت الساعة. سيكون امسه حممًدا واسم والده  ظهورفإن 

  .�حسن  سيد�بواسطة  �فاطمة  السيدةيكون من ذرية و عبد هللا. 
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يف يصلي هو . بينما لمسلمنيلخليفة آخر ويكون على يديه  املسلمونيبايع س

خلف  ةمن السماء ويؤدي الصالعليه السالم عيسى سيد� ينزل إذ ، املسجد

عيسى عليه السالم  سيد�يقتل و املسيح الدجال يقاتلون مث . اإلمام املهدي

  الدجال.

 بعض األحاديث يف هذا الشأن: وهذه

6  َيُكوُن اْخِتَالٌف ِعْنَد  قَاَل َعْن أُمِّ َسَلَمَة، َزْوِج النَِّيبِّ ملسو هيلع هللا ىلص َعِن النَِّيبِّ ملسو هيلع هللا ىلص"

َمْوِت َخِليَفٍة فـََيْخرُُج َرُجٌل ِمْن أَْهِل اْلَمِديَنِة َهارًِ� ِإَىل َمكََّة فـََيْأتِيِه َ�ٌس ِمْن أَْهِل 

ُم َمكََّة فـَُيْخرُِجونَُه َوُهَو َكارٌِه فـَيـَُبايُِعونَُه بـَْنيَ الرُّْكِن َواْلَمَقاِم ... َويـُْلِقي اِإلْسالَ 

رَانِِه ِإَىل اَألْرِض فـَيَـْلَبُث َسْبَع ِسِنَني ُمثَّ يـُتَـَوىفَّ َوُيَصلِّي َعَلْيِه اْلُمْسِلُمونَ  " (أبو .ِجبِ

  )4286 رقم ،602 ص دي،هداؤد، کتاب املالحم، �ب أول کتاب امل

7 قَاَل قَاَل َرُسوُل ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص ، نـَْيا َحىتَّ َميِْلَك َال َتذْ  ": َعْن َعْبِد ا�َِّ َهُب الدُّ

(سنن الرتمذي، کتاب الفنت،   .  " اْلَعَرَب َرُجٌل ِمْن أَْهِل بـَْيِيت يـَُواِطُئ اْمسُُه امسِْي

  )2230 رقم ،512 ص دي،ه�ب ما جاء يف امل

8  ٌقَاَل َخِشيَنا َأْن َيُكوَن، بـَْعَد نَِبيَِّنا َحَدث ، َفَسأَْلَنا  َعْن َأِيب َسِعيٍد اْخلُْدرِيِّ

ًعا أَْو ِتْسًعا " َنِيبَّ ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص فـََقاَل    " ِإنَّ ِيف أُمَِّيت اْلَمْهِديَّ َخيْرُُج يَِعيُش َمخًْسا َأْو َسبـْ

ي فـََيْحثِ   " قَاَل   .   " فـََيِجيُء إِلَْيِه َرُجٌل فـَيَـُقوُل َ� َمْهِديُّ أَْعِطِين أَْعِطِين   " قَاَل   ... 

(سنن الرتمذي، کتاب الفنت، �ب ما جاء   .  " َلُه ِيف ثـَْوبِِه َما اْسَتطَاَع َأْن َحيِْمَلهُ 

 )2232 رقم ،512 ص دي،هيف امل
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 قرب القيامة ويصبح خليفةظهر سياملهدي اإلمام لم من هذه األحاديث أن عُ ف

يف  ، وستكون ثروة كبريةانتصارات كثرية للمسلمني، وستكون هناك املسلمني

  عصره.

 املسيح الدجال

هللا سبحانه وتعاىل ه مينح ،سيخرج قرب قيام الساعة إنساناملسيح الدجال 

. وهذه بعض األحاديث وجيربهم عليه كفراليدعو الناس إىل كثرية، وهو قوة  

 يف هذا الشأن:

9  ًثـََنا َرُسوُل ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص يـَْوم  ا َحِديثًا َطِويًال َعِن الدَّجَّالِ أَنَّ أََ� َسِعيٍد، قَاَل َحدَّ

ُتُه، َهْل َتُشكُّوَن ِيف اَألْمِر ...  فـَيَـُقوُل الدَّجَّاُل أَرَأَيـُْتْم ِإْن قـَتَـْلُت َهَذا ُمثَّ َأْحيَـيـْ

  . اْليَـْومَ  فـَيَـْقتـُُلُه ُمثَّ ُحيِْييِه فـَيَـُقوُل َوا�َِّ َما ُكْنُت ِفيَك َأَشدَّ َبِصريًَة ِمينِّ   . فـَيَـُقوُلوَن الَ 

فـَُريِيُد الدَّجَّاُل َأْن يـَْقتـَُلُه َفَال ُيَسلَُّط َعَلْيِه. (صحيح البخاري، کتاب فضائل 

  )1882، رقم 303املدينة، �ب الَ َيْدُخُل الدَّجَّاُل اْلَمِديَنَة، ص 

10  إن عبد هللا اْبن ُعَمَر ـ رضى هللا عنهما قَاَم َرُسوُل ا�َِّ صلى هللا عليه

ِإّينِ  "  وسلم ِيف النَّاِس فَأَثـَْىن َعَلى ا�َِّ ِمبَا ُهَو َأْهُلُه، ُمثَّ ذََكَر الدَّجَّاَل، فـََقاَل 

أَْنَذَر نُوٌح قـَْوَمُه، َوَلِكينِّ أَُقوُل َلُكْم  ألُْنِذرُُكُموُه، َوَما ِمْن َنِيبٍّ ِإالَّ أَْنَذرَُه قـَْوَمُه، َلَقدْ 

(صحيح   .  " ِفيِه قـَْوًال ملَْ يـَُقْلُه َنِيبٌّ لَِقْوِمِه، تـَْعَلُموَن أَنَُّه أَْعَوُر، َوَأنَّ ا�ََّ لَْيَس ِ�َْعَوَر 

؛ صحيح مسلم،  7127، رقم 1227البخاري، �ب ذکر الدجال، ص 

  )2932/7361، رقم 1269ل، ص کتاب الفنت، �ب ذکر الدجا



 453 | أشراط الساعة: الرابع واألربعوناملبحث 

11  َِإنَّ َمَعُه َماًء َوَ�رًا، فـََنارُُه  " ِيف الدَّجَّالِ  َعْن ُحَذيـَْفَة، َعِن النَِّيبِّ ملسو هيلع هللا ىلص قَال

 ،1228 ص الدجال، ذکر �ب البخاري، صحيح( .  " َماٌء َ�رٌِد، َوَماُؤُه َ�ٌر 

 )7130 رقم

12  ْعُت َرُسوَل ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص َيْسَتِعيُذ ِيف َأنَّ َعاِئَشَة ـ رضى هللا عنها ـ قَاَلْت مسَِ

َنِة الدَّجَّالِ   ،1228 ص الدجال، ذکر �ب البخاري، صحيح(  . َصالَتِِه ِمْن ِفتـْ

 )7129 رقم

من ستعيذ منه. وهو أيضا نأن فعلينا الدجال فتنة عظيمة، فإن خروج 

  الساعة.ات عالم

 يأجوج ومأجوجظهور 

ظهر �لقرب من يوم القيامة تسيت ال بشرمن الطائفة �جوج ومأجوج هم فإن 

 حدث ضجة كبرية يف العامل كله. وهذه اآلية عنهم:توس

  2  ُج َوُهْم ِمْن �ُّلِ َحَدٍب َيْ�ِسلُوَن [األن�ياء ُج َوَمأُْجو  ]21:96َحّىتَ إِذَا فُِتَحْت َيأُْجو

 ديث:ويف احل

13  َقَظ ِمْن نـَْوِمِه َوُهَو يـَُقوُل َعْن   " زَيـَْنَب بِْنِت َجْحٍش، َأنَّ النَِّيبَّ ملسو هيلع هللا ىلص اْستَـيـْ

ُ َوْيٌل لِْلَعَرِب ِمْن َشرٍّ َقِد اقْـتَـَرَب فُِتَح اْليَـْوَم ِمْن َرْدِم �َْ  ُجوَج َوَمْأُجوَج َال ِإَلَه ِإالَّ ا�َّ

(صحيح مسلم، کتاب الفنت، �ب   .ْفَياُن بَِيِدِه َعَشرَةً َد سُ َوَعقَ   .  "ِمْثُل َهِذهِ 

 ) 2880/7235، رقم 1246اقرتاب الفنت و أشراط الساعة، ص 
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هذه اآلية واحلديث أن �جوج ومأجوج سيطلق سراحهم قبل من تبني فقد 

  ة.عاسقيام ال

 غربالشمس من املطلوع 

 جاء يف احلديث:فقد 

14  ثـََنا أَبُو ُهرَيـْرََة، رضى هللا عنه قَاَل قَاَل َرُسوُل ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص َال تـَُقوُم  "َحدَّ

َها، َفَذاَك  السَّاَعُة َحىتَّ َتْطُلَع الشَّْمُس ِمْن َمْغرِِ�َا، فَِإَذا َرآَها النَّاُس آَمَن َمْن َعَليـْ

َفُع نـَْفًسا ِإميَانـَُها،  (صحيح البخاري، کتاب   .  " َتُكْن آَمَنْت ِمْن قـَْبلُ  ملَْ ِحَني َال يـَنـْ

 ) 4635 رقم ،793 ص ا،التفسري، �ب ال ينفع نفسا إميا�

 دابةالخروج 

ذلك ويف  ،ناسيتكلم مع الو �لقرب من يوم القيامة سيخرج حيوان غريب 

 يف هذه اآلية:  دابة مذكورةالفإن خروج . الوقت يغلق �ب التوبة

3  ُِّمُهْم أَّنَ الّنَاَس �َحبُنوا بًَّة ِمَن اْألَْرِض ُت�َل ْ أَْخَرْجَنا لَُهْم َدا َوإِذَا َوقََع الَْقْوُل �َلَْهلِ

َياتَِنا َال ُيوِقُنوَن [النمل   ]27:82بِآَ

 خرىاأل الساعةبعض آيات 

اجلهل  ظهرشرب اخلمر، ويو الز� واألغاين  فشومع اقرتاب يوم القيامة، ي

يف بناء املباين الناس  مع والديهم، ويتنافسوالد األوء معاملة وس �لدين،

  الشاهقة.
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 وهذه األمور مذكورة يف األحاديث التالية:

15  َعْن َأِيب ُهرَيـْرََة... َوَسُأْخِربَُك َعْن َأْشرَاِطَها ِإَذا َوَلَدِت اَألَمُة رَبـََّها، َوِإَذا

َياِن، (َتطَاَوَل ُرَعاُة اِإلِبِل اْلبـُْهُم ِيف  البخاري، کتاب اإلميان، َ�ُب صحيح  اْلبـُنـْ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعِن اِإلميَاِن، ص    )50، رقم 12ُسَؤاِل ِجْربِيَل النَِّيبَّ َصلَّى ا�َّ

16  ْعُتُه ِمْن، َرُسوِل ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، قَاَل َأَال ُأَحدِّثُُكْم َحِديثًا مسَِ

ْعُتُه ِمْنُه  ِإنَّ ِمْن َأْشرَاِط السَّاَعِة َأْن يـُْرَفَع اْلِعْلُم  "  َال ُحيَدِّثُُكْم ِبِه َأَحٌد بـَْعِدي مسَِ

ُشَو الّزَِ� َوُيْشَرَب اْخلَْمُر َويَْذَهَب الّرَِجاُل َويـَبـَْقى النَِّساُء َحىتَّ َوَيْظَهَر اْجلَْهُل َويـَفْ 

(ابن ماجة، کتاب الفنت، �ب أشراط   .  " ِسَني اْمَرأًَة قـَيٌِّم َواِحدٌ َيُكوَن ِخلَمْ 

 )4045رقم  584الساعة، ص 

  امك.العقيدة، وقد ُعرضت تفاصيلها أم هحديثًا عن هذ 16آ�ت و  3هذه ف

 اخلتام

وعلى آله وصحبه إىل دمحم احلمد � رب العاملني، والصالة والسالم على رسوله 

  يوم الدين.

  هذا الكتاب اليوم وهو كتاب مهم يف حيايت.فقد مت احلمد � 

  قامسيال ري الدينمث

  بريطانيا ،مانشسرت
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